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Bus per amžius, 
kaip ir buvus...

Taip, tai Maironio žodžiai iš eilėraščio 
„Kur bėga Šešupė“. Tas eilėraštis yna ta
rytum hiimnias Lietuvai, mūsų tėvynei, kur 
mūsų krašto upės įbėga į marias, broliai 
artojai lietuviškai 'šneka, skamba Birutės 
daina, kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur 
saulei Šviečiant ir aptemusiais orais yra 
brangiausia mūsų prabočių šalis. Tarp tų 
tėvynės vaizdams, jos grožiui* skintų pos
mų yrą vienas istoriškas. Lietuvos istorija 
vyko amžiais, o poetas čia sustoja ties Vy
tautu Didžiuoju, jo viešpatavimo laiko
tarpi laikydamas išskirtinu, esminiu^ lyg 
kokiu 'branduoliu. Posmas baigiamas:

Čia kur Vytautas Didysis mus ir Vilnių 
gynė,

Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuva
•tėvynė.

Įžvalgūs kritikai tvirtina, kad Maironis 
savo poezijoje sugebėjo apdainuoti, kas 
Lietuvai ir lietuviui esmiška. Taigi Vy
tautas Didysis jam buvo Lietuvos perga
lių, atsparumo ir didybės simbolis. Tur 
būt, toks tvirtinamas yra tiesa, nes anais 
nepriklausomybės metelis Tautos šventė 
buvo parinkta kaip tik ne karališkąją ka
rūną turėjusio Mindaugo ar atspariai. Lie
tuvą gynusių ir ją taip pat plėtosiu Al
girdo ar Kęstučio, bet Vytautui įkirtoji 
dienai, tam, kurio nepasiekė karūna, kuris 
ne kartą keitė įtikėjimus ir kelis kartus 
bėgo iš savo krašto. Matyt, ir poeto suge
dimas Įsijausti j istoriją ir nepriklauso
mos Lietuvos politikų šičia visiškai suta
po, jei Lietuvos didybės simboliu buvo 
pasirinktas Vytautas Didysis.

Taip, Tautos šventė — rugsėjo aštun
toji — yra Lietuvos valstybinei didybei 
dkirta diena. Didybei ir Vytautui Didžia
jam, kuris nesidrovėjo keisti tikėjimą, jei 
tai gali išeiti į naudą jo valdomai Lietu
vai, ar bėgti kur nors pagalbos prašyti, 
kai kardas jam išmušamas iš rankos. Be 
abejo, Vytautas nebuvo skaitęs Machiave- 
lio veikalo apie politinį meną, kuriuo vė
lesniais amžiais lyg kokiu vadovėliu bus 
naudojęsis ne vienas valdovas pasaulyje. 
Jam ir nereikėjo skaityti: jis, matyt, iš 
prigimties buvo toks valdovas, kuris su
gebėjo būti veržlus — kur galima gynėsi 
ir puolė kardu, kur prireikė — politinė
mis ir diplomatinėmis sutartimis, — vis
kas jam buvo pateisinama, kas naudinga 
jo valdžiai ir Lietuvai. O kad Lietuva jam 
labiausiai rūpėjo, tuo, rodos, niekas ne
abejoja.

Lietuvos valstybinės didybės viršūnę 
Tautos šventės dieną ir minime, šiandien, 
deja, negalime pasidžiaugti, kad, štai, rū
pestingi, apsukrūs, gabūs valdovai ar va
dai tvarko mūsų tėvynę, pašaukdami mus, 
tėvynainius ir piliečius, savo jėgas ir su
gebėjimus taip pat skirti tam kraštui, 
kad jo gerovė kiltų ir sesutės galėtų links
mai dainuoti Birutės dainas. Mūsų tėvy
nė šiandien okupuota, ir jai leidžiama 
dainuoti tik tai, kas okupantui patinka. 
Tačiau laisvės ir didybės siekti negalima 
liautis niekada, jei norime, kad ten, pagal 
poetą, būtų per amžius, kaip ir buvus, 
Lietuva tėvynė. Tėvynė neturi Šiuo meto 
savo valdovų ir nepriklausomų vadų, bet 
tauta tebėra, ir dažnai pro jos vaikų lū
pas prasiveržia didybės Šūkis: aš esu lie
tuvis! Aš esu lietuvis, jie, tie lietuviai, 
žiūrėkite, štai šitokius ir kitokius teigia
mus dalykus padarė savo tautos garbei 
iškelti. Vieni pasistengė daugiau išaugin
ti duonos, kurios didžiąją dalį suvalgys 
kiti, kaiti daugiau nupenėjo kiaulių, ir vi
sa tai daroma ne dėl to, kad būtų norima 
būtinai sotų laikyti 'tą, kuris pasiima sau 
didžiąją pagamintųjų gėrybių dalį. Daro
ma machiaveliškais sumetimais, vytautiš- 
kai, kad okupantas už tas materalines gė
rybes, būdamas sotesnis, labiau pro pirštus 
žiūrėtų į 'lietuvių rašomąsias ir leidžia
mąsias knygas, apskritai į kuriamąją kul
tūrą, kuri stiprina tautą, sąmonina ją, pa
deda jai jausti savo didybę ir išlikti. Tur 
būt, ne iš meilės, o 'praktiškai lyg ir atsi
dėkojant už duoną ir mėsą ar sviestą ir 
lietuvių sportininkams leidžiama išeiti į 
tarptautinę areną ir tautos garbei parsi
nešti laurų, ir lietuvių ansambliams, šiuo 
atveju, turbūt, ir Vytautas Didysis nebū
tų sakęs: moterys ir vyrai, lietuviai, kol 
okupantas bus krašte, stenkitės jį badu 
numarinti!

Tiesa, kai didžiuma stengiasi už mate
rialines gėrybes nusipirkti daugiau laisvės, 
dalis drąsių pasiryžėlių reikalauja jos, pa- 
rodyddmi, kad toli gražu neužtenka tiek, 
kiek duodama.

...
Mes, svetur gyvenantieji, taip pat trokš

tame, kad1 per -amžius būtų, kaip ir buvus, 
ta gražiausia, maloniausia Lietuva motu-

PASAULYJE
KO REIKALAUJA GDANSKO 

STREIKININKAI

Gdansko streikininkai vyriausybei yra 
pateikę 16 reikalavimų.

1. Atstatyti telefoninį ryšį su Gdansku 
prieš pradedant pasitarimus (tai buvo pa
daryta).

2. 'Patikrinti teisę streikuoti 'ir streikuo
jančių saugumą.

3. Įgyvendinti konstitucijoje numatytą 
spaudos teisę, pašalinant cenzūrą ir ne- 
persekiojant nepriklausomų leidinių (po
grindžio spaudos).

4. Paleisti visus politinius kalinius.
5. Vykdyti Lenkijos pasirašytą tarptau

tinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 
87 dėl laisvųjų profesinių sąjungų.

6. Leisti visų religijų atstovams pasi
naudoti masinėmis žinių skleidimo prie
monėmis.

7. Valstybės įstaigoms nebesikišti į pro
fesinių sąjungų veiklą.

8. Imtis visų priemonių išvesti kraštą 
iš krizės: a) pateikti visas informacijas 
apie socialinę-ekonominę padėtį, b) leisti 
visiems sąjūdžiams dalyvauti diskusijose 
dėl reformų. Kai dabar gyventojai nerodo 
jokio pasitikėjimo vadovybe, tai nėra jo
kio kelio išbristi iš krizės.

9. Panaikinti privilegijas, kuriomis nau
dojasi saugumo tarnybos, milicija ir par
tiniai; panaikinti parduotuves, kuriomis 
naudojasi privilegijuotieji.

10. Panaikinti komercines mėsos kainas.
11. Aprūpinti rinką gaminiais; ekspor

tuoti tik tai, kas atlieka.
12. Įvesti mėsos kuponus, iki bus visiš

kai sukontroliuota rinka.
13. Pakelti darbininkams atlyginimus 

po 2.000 zlotų (apie 28 sv.), kaip priedą 
pastaraisiais metais pabrangusiam pragy
venimui išlyginti.

14. Streiko metu mokėti atlyginimus, 
kaip už atostogas.

15. Garantuoti, kad automatiškai bus

Veiksniu konferencija New Yorke
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko

mitetas ir Lietuvos Respublikos 
Diplomatinės Tamybos'sukviestoj i veiksnių 
konferencija Madrido suvažiavimo reika
lais įvyko birželio 21 d. Kultūros Židinyje 
Brooklyn, NY. Joje dalyvavo VLIKO va
dovybė, Lietuvos diplomatijos šefo minis- 
terio Stasio Lozoraičio ir Pasiuntinio 
Vašingtone dr. Stasio A. Bačkio įgaliotas 
gen. konsulas Anicetas Simutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo vadovybės ir eilės 
visuomeninių organizacijų veikėjai.

Posėdžius atidarė Kultūros Židinio 
pirm. Aleksas Vakselis. VLIKO pirminin
kas dr. Kazys Bobelis prezidiuman pa
kvietė dr. Kęstutį Valiūną, Aleksą Vakse- 
lį ir Mariją Noreikienę. Buvo sudarytos 
mandatų ir nutarimų komisijos. Po to 
Sveikinimo žodį 'tarė gen. konsulas A. Si
mutis. Po sveikinimų išsamius pranešimus 
padarė dr. Kazys Bobelis, Žmogaus Tei
sių Komisijos pirm. dr. Domas Krivickas, 
ALT pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas ir 
BALFO pirm. Marija Rudienė. Pasaulio 
lietuvių katalikių organizacijų sąjungos 
atstovė prof. Aldona Janačienė įteikė sa
vo pageidavimus, keltinus Madrido kon
ferencijoje. Po to vyko gyvas pasikeitimas 
nuomonėmis ir atsakymai į paklausimus 
bei sumanymus dėl veiklos Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos 
proga Madride. Taip kitų pasisakė Lietu
vių religinės šaipos ir LIS biuro vedėjas 
kun. K. Pugevičius, NYLT pirm. P. Ąžuo
las, BATUNO vadovas Kęstutis Miklas, 
prof. A. Janačienė, Tautos Fondo pirm. 
Juozas Giedraitis, kun. Adolfas Stašys, dr. 
Algirdas Budreckis, SLA pirm. Povilas 
Dargis ir keli čikagiškiai.

Galop nutarimų komisijos vardų Jurgis 
Valaitis perskaitė išvadas, įteiktinas va
dovybėms, ir buvo Sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Paskum įvyko spaudos konferencija.

VEIKSNIU POLITINĖS 
KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

1. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto iniciatyva, pasitarus su Lietuvos 

tė. Kas 'ką sugebam, rodos, darom. Rodos, 
džiaugiamės, jei labiau sugebantieji kai 
kada kai kurioje srityje daugiau padaro 
savo tautai ir jos genijui iškelti ar dabar
tinėms jos skriaudoms nušviesti Didžiuo
damiesi tada ir mes sakome: aš lietuvis! 
Aš lietuvis, vaikas anos gražios Lietuvos. 
O gal nebloga būtų ne tik šventės proga, 
bet ir kasdien žodžiais ar vien širdim kar
toti: aš esu lietuvis! 

keliamas pagrindinis 'atlyginimas, kai tik 
kils prekių kainos ir smuks valiuta.

16. Paskelbti apie streiką autorizuotus 
pranešimus ir apie sudėtinio daugelio įmo
nių komiteto sudarymą spaudoje, per ra
diją ir televizijoje.

NUOLAIDOS STREIKUOJANTIEMS
Lenkijos vyriausybės sutikimas tartis 

su tuo komiteto, (kurį yra sudarę Gdanske 
streikuojantieji darbininkai, 'buvo pirmo
ji nuolaida. Po to tuojau buvo atleisti mi- 
nisteris pirmininkas Babiuchas, profesi
nių sąjungų viršininkas Szydlakas, propa
gandos ir informacijos viršininkas Lulka- 
siewiczius, sunkiosios pramonės viršinin
kas Wrzaszczykas ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Wojtaszekas. Partijos vadas Gie- 
rekas ta proga pasiteisino, kad jis gailisis 
ligi šiol nepaklausęs tų, kurie jau seniau 
nurodinėję į krašte kylančias problemas.

Tačiau streikuojantieji abejingai sutiko 
tuos pakeitimus viršūnėje. Jie sako, kad 
streikų ir įtempimų atveju visada pakei
čiami vadai, jie kaltina buvusiuosius, bet 
padėtis nepasikeičia.

Tartis jie sutiko su sąlyga, kad pirma 
būtų atstatytas 'telefoninis ryšys su 
Gdansko laivų statybos įmonėmis, kurio
se laikosi užsibarikadavę streiko vadai ir 
iš daugelio įmonių atsiųstieji delegatai. 
Ryšys tavo atstatytas. Vyriausybė vieną 
po kito pakeitė net tris atstovus, kurie bu
vo siunčiami tartis. Pagaliau tartis tavo 
atsiųstas naujasis ministeris pirmininkas 
Pinkowskis.

Savo ruožtu pasirodė 64 intelektualų 
pasirašytas laiškas, kuriame kritikuoja
ma vyriausybė, kad nustūmė kraštą „ant 
katastrofos kranto“. Laiškas vėliau jau 
turėjo 200 parašų.

SCHMIDTAS ATSISAKĖ SUSITIKTI

Vakarų Vokietijos kancleris Schmidtas 
buvo numatęs susitikti su Rytų Vokietijos 
komunistų partijos vadu Honeckeriu.

Tą susitikimą jis atšaukė, svarbiausia, 
dėl įtemptos padėties Lenkijoje.

Respublikos Diplomatine Tarnyba, su
kviestoji veiksnių politinė konferencija 
įvyko 1980 m. birželio 21 d. Kultūros Ži
dinyje, Brooklyn, NY. Joje dalyvavo VLI
KO, Dipl. Tarnybos, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo atstovai. Be to, daugelio 
lietuvių organizacijų ir spaudos atstovai 
dalyvavo kaip stebėtojai.

2. Konferencijos tikslas buvo painfor
muoti apie Madrido konferencijos pa
ruošiamuosius darbus ir nustatyti gaires 
suderintai vaikiai, kad konferencijoj būtų 
iškeltas Lietuvos nepriklausomybės at
statymo klausimas ir okupuotoje Lietuvo
je Sovietų Sąjungos vykdomi pagrindinių 
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimai ir 
laužymai.

3. Konferencija, išklausiusi VLIKO 
pirmininko dr. Kazio Bobelio, Lietuvių 
Žmogaus Teisių Komisijos pirmininko dr. 
Domo Krivicko, ALTO pirmininko dr. Ka
zio Šidlausko ir BALFO pirmininkės Mari
jos Rudienės pranešimus, taip pat Diplo
matinės Tarnybos atstovo gen. konsulo 
Aniceto Simučio žodį, apsvarstė iškeltus 
klausimus 'bei sumanymus, reikalingus su
derintai veiklai, ir nustatė šias darbo gai
res:

4. Dėti visas įmanomas pastangas, kad 
Madrido konferencijoje būtų keliamas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos suverenumo 
pažeidimas, visų trijų Pabaltijo valstybių 
okupacija ir pagrindinių teisių bei laisvių 
paneigimas ir reikalas sugrąžinti tų 'šalių 
gyventojams valstybinio suverenumo 
vykdymo teisę:

5. Suderintos lietuvių pastangos turi pa
sireikšti visuose Madrido konferencijos 
forumuose, Helsinkio Akto signatarų ša
lyse, pasaulinėje spaudoje ir specialiuose 
mūsų veiksnių leidiniuose.

6. Konferencija pritaria VLIKO ir Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos pastangoms 
įteikti memorandumą Helsinkio Baigiamo
jo Akto signatarams Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto ir Lietuvos Di
plomatinės Tarnybos vardu ir kviečia lie
tuvių organizacijas Europoje, J.A.V. ir Ka
nadoje sudaryti jungtines delegacijas, ku
rios paruoštą memorandumą bei kitos pa
pildomus dokumentus bei leidinius pa
skleistų ir padėtų įteikti savo kraštų vy
riausybėms.

7. Stiprinti ryšius laisvojo pasaulio lie
tuvių bendrai kovai su okupantu ir plėsti 
santykus su okupuotos Lietuvos lietuviais, 
juos informuoti apie mūsų daromus žygius 
bei skelbti pasauliui apie jų pasireiškimus 
ir reikalavimus laisvės kovoje.

TASSAS DĖL PADĖTIES LENKIJOJE

Sovietinė žinių agentūra Tassas tvirti
na, kad Vakarų „šmeižikiškos propagan
dos kampanija“ dėl Lenkijos bando 
„šiurkčiu ir nedovanotinu būdu kištis j 
socialistinės valstybės vidaus reikalus.“

Ypač Vakarų Vokietijos „revainšistai“ 
kalti, nes stengiasi Lenkijos krizę panau
doti savo „provokatoriškiems“ aiškini
mams.

RAGINA TARTIS BE JOKIŲ SĄLYGŲ

Sov. Sąjungos vadovybė anksčiau rei
kalavo, kad JAV atsisakytų plano apgink
luoti Europą naujomis raketomis.

Kada Lenkijoje bus pilnas puodas?
Lenkijos streikuojantieji ir, be abejo, 

visi kiti darbininkai su džiaugsmu kaip 
savo laimėjimą sutiko žinią, kad vyriau
sybė pagaliau nusileido ir jau tarsis su 
Gdansko streiko komitetu, vis papildomu 
atstovais iš kitų įmonių.

Vyriausybė nori, kad darbininkai kuo 
greičiau pradėtų dirbti, nes dėl streikų 
kiekviena diena duoda milijoninius nuos
tolius. Be to, uostuose stovi neiškrauna
mi laivai, niekas nepakrauna į laivus eks
portuojamos anglies. Panikos apimti 
miestiečiai Skuba pirkti viską, ypač mais
tą.

Kol šios eilutės bus išspausdintos, gal 
jau bus susitarta. Žadama net ir cenzūrą 
šiek tiek aptramdyti. Tačiau vargu dėl to 
padaugės mėsos parduotuvėse, nors dėl 
jos trūkumo ir jos kainų pakėlimo buvo 
pradėti streikai. Bėdos yra apnikusios že
mės ūkį. O kokios jos yra, rodytų atsišau
kimas, kuris Lenkijos ūkininkų vardu lie
pos 20 d. buvo paskleistas miestuose tarp 
darbininkų. Jame rašoma:

„Dirbtuvėse jūs neturite tikrų profesi
nių sąjungų. Jūsų teisių nepaisoma. Bet 
mes provincijoje esame laikomi vergų

8. Konferencija reiškia pasitenkinimą 
dėl J.A.V. Kongrese priimtos rezoliucijos 
Nr. 200, kuri ragina J.A.V. Prezidentą dėti 
konkrečias pastangas, kad Pabaltijo val
stybių suverenumo atstatymo klausimas 
'būtų iškeltas Madrido konferencijoj.

9. Konferencija ragina J.A.V., Kanados 
ir Europos lietuvių organizacijas dėti pa
stangas, kad į jų šalių delegacijas Madride 
būtų įjungtas lietuvis, eventualiai latvis 
ar estas.

10. Konferencija kviečia visus geros 
valios lietuvius ir jų organizacijas vienin
gai remti Lietuvos Dplomatijos Šefo, di
plomatinių ir konsularinių atstovų, VLI
KO or ALTO pastangas išlaikyti šių tar
nybų personalinį tęstinumą.

11. Konferencija įvertina ir pritaria vei
ksnių atliktiems pasiruošimams Madrido 
konferencijai ir ragina toliau tęsti pradėtą 
darbą, kol jis tas pilnai įvykdytas.

12. Konferencija atkreipia dėmesį į 
svarbų BALFO vaidemį bendroje veiklo
je.

13. Dėti visas pastangas, kad visų lietu
vių pasiaukojimas, darbai ir darcmi žy
giai būtų suderinti bendradarbiaujant su 
VLIKU, ir tikime, kad tai yra įmanoma 
įgyvendinti.

14. Konferencija apgailestauja Lietuvių 
Bendruomenės atsisakymą dalyvauti šioje 
konferencijoje.

15. Konferencija džiaugiasi, kad nuo 
Lietuvos nepriklausomybės laikų yra tę
siama ELTOS informacija Lietuvos reikal 
ir įpareigoja ELTOS informacinį darbą 
plėsti bei stiprinti, išleidžiant specialius 
ELTOS leidinius ryšium su Madrido kon
ferencija ne tik Keistoko Akto signata
rams, bet taip pat laikraščių redakcijoms 
ir radijo tarnyboms. ELTOS efektinga in
formacija yra ypač svarbi iškeliant įvai
rias Lietuvos laisvės bylos problemas, nes 
ELTA yra leidžiama įvairiomis kalbomis 
ir yra žinoma kaip oficiali Lietuvos Infor
macijos Agentūra.

16. Konferencija skelbia, kad visas Lie
tuvos laisvinimo pastangas Madride ir 
kitur derintų VLIKAS pagal lietuvių tau
tos jam suteiktą mandatą.

17. Įgalioja VLIKą ir Tautos Fondą pa
skelbti atsišaukimą į pasaulio lietuvius, 
prašant finansinės paramos laisvinimo 
darbų efekttogesniam vydkdymui.

18. Konferencija kviečia spaudą ir radi
jo valandėles plačiau informuoti apie Ma
drido konferencijos paruošiamuosius dar
bus ir taip pat šios konferencijos eigą.

19. Sveikina visus laisvojo pasaulio ir
okupctos Lietuvos lietuvius, dėkoja už jų 
pagalbą, ragina ir toliau vieningai ir be 
atodairos dirbti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui. (ELTA)

Dabar „Pravdoje“ komentatorius ska
tina NATO sąjungos kraštus, ypač Vaka
rų Vokietiją, spausti JAV ,'kad pradėtų 
dėl to ginklavimosi tartis su Sov. Sąjun
ga.

STRAUSSO POŽIŪRIS Į SANTYKIUS 
SU RYTŲ VOKIETIJA

Franz Josef Strauss, Vakarų Vokietijas 
krikščionių demokratų vadas ir kandida
tas į kanclerius, „Die Welt“ laikraštyje 
pareiškė, kad jis Rytų Vokietijos vadui 
Honeckeriui pasakytų: negali būti nė kal
bos apie santykių pagerinimą tarp abie
jų kraštų, kol tebėra mirties zona, siena, 
įsakymas šaudyti be įspėjimo ir automa
tiniai ginklai prie sienos.

vietoje. Bendruomenės vadas ir partijos 
sekretorius turi neribotą galią ant mūsų. 
Bet kuriuo metu jie gali atimti iš mūsų 
žemę ir konfiskuoti mūsų tortą, siųsti 
mūšių vaikus į tolimas mokyklas, sustab
dyti nebaigto namo ar klojimo statybą ir 
pašaukti karinėn tarnybon sūnų ir pasiųs
ti jį į valstybinį ūkį. Ten jam vietoj gin
klo įduodamas pjautuvas. Bendruomenės 
vadas nusprendžia, ką mes turime augin
ti ir kada nuimti derlių, visiškai nesiskai
tydamas su tuo, ar tai duos mums kokio 
nors pelno. Dažnai jis be mūsų leidimo 
atsiunčia į mūsų laukus kombainą ir mū
sų sąskaiton nukerta dar žalius javus. 
Kai kuriose krašto vietose kasmet mums 
dirbti duodami nauji laukai, o senieji 
'konfiskuojami.

Mes visiškai priklausome nuo (bendruo
menės vado malonės, jei norime nusipirk
ti net vieną maišą cemento, truputį ang
lies, lentą ar kitokių medžiagų. Dėl kiek
vieno dalyko turime eiti pas bendruome
nės vadą su raštišku prašymu, ir prie 
kiekvieno tokio prašymo reikia lipdyti žy
minį ženklą. Mažiausiai 'bent trečdalį sa
vo darbo laiko turime sugaišti tokiems 
formalumams atlikti ir eilėse stovėdami. 
Iš tikro nėra būdų kaip sukontroliuoti 
bendruomenės vado sprendimus ar skųs
tis dėl jų. Per vienerius metus jis gali su
griauti visą kaimą, ir mes neturime teisės 
net skųstis.

Dar daugiau — mes visus savo gaminius 
privalome parduoti valstybei, vangu kada 
turėdami kokio pelno. Tačiau mums rei
kia kaip nors užsitikrinti draudimą savo 
senatvei, ir nieku būdu mes negalime pri
imti dabartinės pensijų tvarkos. Esame 
suorganizavę žemės ūkyje keletą streikų, 
bet valdžia nenori to klausimo persvars
tyti.

Mūsų vaikai kasdien sugaišta po kele
tą valandų, kol pasiekia mokyklą. Dabar 
stovi tuščios tos mokyklos, 'kurias mes pa
statėme savo lėšomis ir daugelyje kaimų 
savo rankomis savo vaikams ir valstybei“.

Ta proga reikia pasakyti, kad Lenkijo
je yra dvi žemės ūkio sistemos — valsty
binė ir privati. Kolektyvizacija buvo pra
vesta ir Lenkijoje, bet 1956 m. prasidėjo 
streikai, ir daug ūkių 'buvo grąžinta savi
ninkams — tik apie 10 procentų dirbamo
sios žemės yra suvalstybinta. Bet tie pri
vatūs ūkiai yra nedideli, ir iš jų sunku ką 
nors išspausti. Dar kaip tik stengiamasi 
savininkus išstumti iš ūkių. Be kitokio 
spaudimo, senatvės pensija taip pat yra 
viena priemonių paimti valstybės žinion 
žemę. Pensijos ūkininkams yna (ketvirta
daliu mažesnės negu miestų darbininkų. 
O kai ūkininkas išeina į pensiją, jo žemė 
ir trobesiai perimami valstybės.

Mokyklos pagal naujus potvarkius da
bar jau yra nebe kaimuose, 'bet didesnėse 
gyvenvietėse. Dar, be to, tose mokyklose 
mokoma, kaip reikia dirbti dideliuose 
valstybiniuose ūkiuose, o ne mažuose pri
vačiuose. Valstybiniai ūkiai naudojasi vi
sokiomis privilegijomis. Todėl atsišauki
me ir sakoma, kad privatus jau nepelnin
gas.

Mėsos dabar labiausiai trūksta, nes ne
pakanka pašarų. Daug jų turi būti iš sve
tur įsivežama, bet beveik viskas atiduo
dama valstybiniams ūkiams. Ūkininkų or
ganizacijos tvirtina, kad dėl 'blogos tvar
kos pusė to užsieniuose už sunkiai įsigy
jamą valiutą perkamų pašarų nueina nie
kais. Sako, jei būtų leidžiama tuo pašaru 
pasinaudoti privatiems ūkininkams, dvi
gubai tiek mėsos būtų pagaminama. Ta
čiau vyriausybė tokių dalykų nenorinti 
nė girdėti.

Smulkieji ūkininkai tame atsišaukime 
reikalauja pakeitimų — naujos teisinės 
sistemos, naujų savivaldos įstaigų, tikrų 
kooperatyvų. Jie savo atsišaukimą baigia 
šitaip:

„Kaip ūkininkai, mes remiame jus, dar
bininkus, ir jūsų reikalavimus. Bet leis
kite mums pakartoti, kad nebus puode 
mėsos ir ant lenkų stalo kitokio maisto, 
jei ir toliau bus griaunamas lenkų žemės 
ūkis. Visai tautai rūpi, kad ištiktų šeimos 
žinioje esąs žemės ūkis.“
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NAUJOS KNYGOS
SLĖPININGOS NOVELĖS

Povilas Gaučys, daugiakalbis žmogus, 
svetur, rodos, yra vienintelis toks, kuris 
taip gaulsiai įturtina lietuvių kultūrą ver
timais iš kitų kalbų. Šioje srityje niekas 
čia jo nebus nei pasivijęs, nei pralenkęs. 
Kelios dlešimtys jo verstų knygų buvo iš
teista, o dar nemaža tebedūli rankraščiuo
se. Be kita ko, nemaža jo vertimų, ypač 
poezijos, išsispausdina periodika („Drau
gas“, „Aidai“ ir kt.).

Dabar leidykla „Rūta“ išleido jo vers
tas Robert Louis Stevenson Slėpiningas 
noveles (248 puslapiai).

R. -L. Stevenson — škotas, kurį daugu
mas mūsų net ir neskaitę pažįsta. Juk pa
gal tokius jo 'kūrinius, kaip „Lobių sala“ 
ir „Jekylis ir Hydas“, po kelis kartus bu
vo susukti filmai. Kas jų nematė kino- 
teatruose, tai tikriausiai neišvengė nepa
sižiūrėjęs televizijoje. Pilni visokiausių 
nuotykių kūriniai.

P. Gaučys šitoje „Slėpiningomis novelė
mis“ pavadintoje R. L. Stevenson knygo
je yra davęs šešių novelių vertimus. Pir
mąja kaip tik eina pati didžiausia (apie 
180 psl.) „Dr. Jekylio ir Mr. Hydo keistas 
atvejis*1. Paslaptingumo ir visokių neti
kėtumų netrūksta ir kitose penktose: „Ne
tikėtas nuotykis“, „Susuktakasė Jonė“, 
jjMarkheimas“, „Lavonų grobstymas“ ir 
„Butelio velniukas“.

Ta proga gal verta pasidomėti, ką gi 
dar P. Gaučys turi išvertęs, tik nesulau
kia, kas išleidžia. Ogi Epikteto „Gyveni
mas ir raštai“, M. Karelin „Antikinės pa
saulėžiūros žlugimas", prof. Leo „Romė
nų literatūros istorija“, A. Herculano 
„Kunigas Surikas“, C. Castello Branco 
„Pražūtingoji meilė", H. Wast „Auksas“, 
antologija „Portugalų novelė“, „Amerikie
čių raSytojų novelių antologija“, H. Mel
ville „Moby Diek (Baltasis banginis)“, P. 
Baroja „Jūra (Shanti Andija)“, P. A. 
Alarcon „Trikampė Skrybėlė", F. Garcia 
•Lorca „Bemardės Albos namai“, antolo
gija „Naujoji ispanų poezija“, „Ispanų 
Amerikos naujosios poezijos antologija", 
„'Portugalų naujosios poezijos antologi
ja“, „Brazilų naujosios poezijos antologi
ja", Holfbergo „Perkeistas kaimietis". 
Knygos visos rimtos, ir jeigu kas išleistų 
■jas, labai praturtėtume. Turėtume ištisą 
lentynėlę labai geros medžiagos pažinčiai 
su įvairių tautų literatūromis.

, (k. b.)

„LITUANUS“ VASAROS NUMERIS
Pasirodė anglų kalba leidžiamojo „Li- 

tuanus" žurnalo 1980 m. vasaros (2) nu
meris, kuris šįkart pradedamas R. Šilba- 
jorio straipsniu apie Maironį ir laisvės 
vėjus.

Enrique Alberto Arias rašo apie XVI 
a. muziką, naudodamasis M. Mažvydu 
kaip šaltiniu. Spausdinama K. Jankausko 
novelė „žentas“, W. R. Schmalstieg raišo 
apie senųjų prūsų, latvių ir lietuvių kal
bų ‘veiksmažodžių asmenavimą, W. Wol- 
kowicz-Valkavicius apie Worcesterio lie
tuvius.

Bėgamųjų įvykių apžvalgoje rašoma 

apie V. Skuodžio areštą, recenzuojamos S. 
Kudirkos ir Larry EicheI ‘knyga „For 
Those Still at Sea" ir M. Malinski „Pope 
John Paul II: The Life of Karol Wojtyla“. 
Numeris iliustruotas skulptoriaus Vytau
to Mačiuikos kūrinių nuotraukomis.

„A!IDŲ“ TRECIASIS
„Aidų“ žurnalo šių metų Nr. 3 pradėtas 

spausdinti Kęstučio K. Girniaus straips
nis „Dvi pagrindinės šiuolaikinės morali
nės teorijos“. Retai dabar periodikoje pa- 
sirodąs poetas A. Nyka-Niliūnas yna da
vęs 14 eilėraščių. Spausdinamas pasikalbė
jimas su dailininku V. Vizgirda. J. Kaz
lauskas rašo apie Lietuvos mokyklų tra
gizmą. Puslapis skintas eilėraščiams iš 
Lietuvos. J. Papartis rašo apie žymųjį uk
rainiečių disidentą V. Morozą.

Plačioj apžvalginėj dalyje dėmesio ver
tas A. Damušio straipsnis ‘apie K. Škirpą. 
Čia spausdinamos ir dvi platesnės recen
zijos — V. Dy vo iapie J. Kralikausko roma
ną „Įkaitę Vilniaus akmenys“ ir P. Rėk
laičio apie smarkokai išpopuliarintą P. I. 
Kušnerio knygą ^Pietryčių Pabaltijo et
ninė praeitis“.

„METMENŲ“ NR. 30
Šįkart „Metmenys“ pradedami T. Venc

lovos eilėraščiais, kurių vieno pirmąjį 
posmą ibent keliom kalbom neseniai esame 
skaitę „Europos Lietuvyje“. Eilėraščių 
dar pateikiama Ž. Bilai'šytėg ir Ant. Gus
taičio.

A. Mickūnus ‘pateikia A. Lingio ,Rang- 
da“ vertimą. D. Vasiliauskienė raišo apie
L. 'Sutemos poeziją. V. Trumpa svarsto 
laisvės naštą, arba laisvės ir laimės sind
romą. II. Gražytė - Maziliauskienė rašo 
•apie R. Lankausko žmogų ir laiką, šiame 
numeryje V. Maciūnas Ir vėl pateikia daug 
V. Krėvė laiškų. G. Kazokienė rašo apie
M. K. Čiurlionio pirmąją tapytą fugą.

T. Venclova, A. Štromais, K. Almenas ir 
V. Trumpa pasisako, kaip jie kiekvienas 
vertina rusiško nacionalizmo stiprėjimą 
ir kaip lietuviams reikėtų laikytis tuo at
žvilgiu. Spausdinama dar ir šiek tiek re
cenzijų ir kitokių pasisakymų.

Ksana Dauguvietytė-šniūkštienė, dra
mos aktorė, režisierė, Sydnėjaus (Austra
lija) „Atžalos“ teatre, kuris šiais metais 
Švenčia 25-rių metų sukaktį, pastatė Ted 
Willis dramą „Ištekėjusi moteris“. Emma 
Preston vaidino Daiva Labutytė-Bieri; 
Jim Preston — Henrikas Šliteris; Rimas 
Skeivys debiutavo Pirestonų sūnaus vaid
menyje. Be jų, vaidino Gražina Zigaitytė 
— Humba, O. Maksvytienė, Kastytis Sta- 
sionis ir Eglė žižytė — Suchoverskyj. De
koracijos — Algirdo Dudaičio. (Mūsų Pa
stogė).

POPULIARŪS MEDALIAI

Akademinis skautijos sąjūdis buvo nu
kaldinęs skulptoriaus V. Kašubos sukur
tąjį medalį Vilniaus universiteto 400 m. 
sukakčiai paminėti.

Medalis buvo toks populiarus, kad da
bar jau nukaldinta trečia jo laida.

Be kita ko, tų medalių yra sidabrinių 
ir bronzinių.

M. K. ČIURLIONIS RADIJO 
PROGRAMOJE

Šveicarijos valstybinis radijas liepos ir 
rugpiūčio mėn. pakartotinai transliavo 
dviejų valandų išsamią ir spaudės nuosta
baus dėmesio susilaukusių Dorothee Eber- 
lein iš Vokietijos paruoštą dviejų dailių 
programą apie mūsų genialųjį menininką 
ir muziką. Pirmoji laida supažindino su 
Čiurlionio menine kūryba ir nuostabia 
sinteze tarp muzikos ir tapybos jo pa
veikslų cikluose, taip pat su juo, kaip sim
bolizmo ir abstrakto pradininku1 pasauli
nio meno scenoje.

Antroji laida nušvietė jo kūrybos gilią 
ir pagrindinę įtaką tolimesnei — ir šiuo
laikinei — lietuvių kompozitorių kūrybai.

Abi laidos buvo aukšto lygio, jose paro
dytas dalykinis tapybos ir muzikos supra
timas, viskas darniai ‘apipavidalinta ir pa
įvairinta Vakaruose retai kam prieina
mais muzikos kūriniais, o taip pat su nuo
stabiu įsijautimu buvo išryškinti ir pa
brėžti originalūs archaiški ir sudėtingi 
lietuvių kultūros ir kalbos bruožai. Tai ta 
versmė, kurią taip vertino ir savo tautai ir 
pasaulio viešumai atskleidė lietuviškos 
liaudies dainos lobį ir ‘grožį savo veika
luose Čiurlionis.

Nežiūrint tai, kad aipie M. K. Čiurlionį 
esą išleista apie pora tūkstančių moksli
nių leidinių, Vakaruose su šio didžio me- 
ninko kūryba esą buvę susipažinta tik 
1979-ųjų metų Berlyno parodoje, ir šio 
įvykio Vakarų Europos meno pasaulyje 
negalima pakankamai aukštai įvertinti. 
Stalinizmo lailkotarpiu jo menas buvęs 
vadinamas net degeneruotu. Reikia iškel
ti, kad taip pat su istoriniu objektyvumu 
ir įžvalgumu buvo pabrėžta gili ir tragiš
ka šio mūsų pripažinto genijaus gyveni
mo paralelė su jo tautos likimu, jo sieio- 
jimąsis dėl savo krašto laisvės ir politinio 
nepriklausomumo, jo meilė gimtinei. Kaip 
jam būdingas, iš religinio regėjimo kyląs 
kūrybos bruožas buvo paminėtas Čiurlio
nio vis vaizduojamas kelias aukštyn, paki
limo motyvas. Daugelio muzikos kūrinių 
pavyzdžiai buvo perpinti ir paties Čiurlio
nio apibūdinimais, pasisakymais, atsklei
džiančiais kosmines platumas ir jo filoso
finę pasaulėžiūrą, o taip pat aktualiais ir 
išiems laikams.

Kaip dvasinis paraginimas Vakarų 
klausytojams nuskambėjo šitos visais at- 
žvilgiais puikiai perteiktos radijo laidos, 
Skatinusios siekti daugiau ir giliau susi
pažinti su šio į pasaulinę plotmę išėjusio 
fenomenalaus ir kartu giliai lietuviško 
menininko iškelta taip mažai pažįstama ir 
engiama lietuviška kultūra.

Petrais Maželis yra pakviestas režisuo
ti „Dainavos“ (Chicago) ansamblio stato
mą muzikinį veikalą „Čičinską“, kuriam 
muziką parašė Aloyzas Jurgutis pagal 
Anatolijaus Kairio libretą- Veikalo du 
spektakliai įvyks šį rudenį Chicagoje. 
Muzikinio veikalo „Čičinskas“ dailinin
kas — J. Daugvila, choreografai — V. Ka- 
rosaitė ir J. Puodžiūnas, o rūbų kūrėja — 
M. Kripkauskienė. (Dirva).

Su lietuviais 
pasaulyje

PATS GERIAUSIAS RAŠINYS VISOJE 
KANADOJE

Kanados psichinės sveikatos draugija 
buvo paskelbusi rašinių varžybas.

Pirmą vietą ir 1900 dolerių laimėjo lie
tuvaitė moksleivė Aldona Sendžikaitė.

PASAULIO iLIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VEIKLOS BARUOSE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba kovo 22-23 d. d. Detroite tarėsi Su JAV, 
Kanados kraštų ir PLJS valdybomis ir 
sutarė birželio mėn., minint Lietuvos oku
pacijos 40 m. sukaktį, sušaukti Vašingtone 
politinę konferenciją ir 1983 m. vasarą 
Čikagoje ruošti antrąsias Pasaulio lietu
vių dienas.

Numatytoji politinė konferencija Vaš
ingtone vyko birželio 8-9 d.d.Joje dalyva
vo ‘apie 150 kviestinių asmenų, paskaitas 
skaitė dr. Vardys ir dr. Nemidkias, dis
kusijose kalbėjo kun. K. Pugevičius, A. 
Gureckas, dr. R. Misiūnas ir J. Danys. 
Buvo .atsilankę ir kalbėjo Baltųjų Rūmų 
ir kiti pareigūnai. Br. Kviklys surengė 
dėmesio susilaukusią Lietuvos pogrindžio 
spaudos parodėlę.

Liepos 6 d. Čikagoje .buvo VI tautinių 
šokių šventė.

Birželio mėn. Australijoje lankėsi S. Ku
dirka, o Pietų Amerikoje koncertavo Cle
veland© studenčių vokalinis ansamblis 
„Nerija“. Liepos mėn. Australijoje kon
certavo solistė P. Ragienė.

Lapkričio 27-30 d!, d. Čikagoje numaty
tas penktasis teatro festivalis, kurį organi
zuoja A. Kairys, o globoja JAV LB krašto 
valdyba.

Kalėdų metu Adelaidėje, Australijoje, 
bus tradicinės lietuvių dienos ir švenčia
ma Australijos LB 30 m. sukaktis. Žada 
dalyvauti PLB pirm. V. Kamantas, taip 
pat iš JAV organizuojama ekskursijai

1981 m. vasario 11-15 d.d. Buenos Aires, 
Argentinoje, šaukiamas Septintasis Pietų 
Amerikos Lietuvių kongresas, numatoma, 
ir jaunimo stovykla.

JAUNIMAS DEMONSTRAVO PRIE 
SOVIETŲ PASIUNTINYBĖS 

VAŠINGTONE

Liepos 18 d. apie 10 vai. ryto 7 automo
biliai staiga sustojo dviem eilėmis prieš 
sovietų ambasadą Vašingtone, iš jų iššokę 
jaunuoliai iškėlė plakatus ir keli prisira- 
kino retežiais prie sovietų pasiuntinybės 
geležinių vartų. Buvo iškelta juodu šydu 
pridengta Lietuvos vėliava, o plakate 
įrašyta: „Lithuania 1940 — Afghanistan 
1980.“ Kitame, skersai visą gatvę ištemp
tame plakate, buvo užrašyta: „Free Lith
uania Now." Tuojau atsirado policija', de
monstrantus areštavo ir nuvežė į ‘daboklę. 
Paleido 6 vai. vakare, ir bus teis
mas už prasižengimą įstatymui, kad ne
galima demonstruoti arčiau kaip 500 pėdų 
nuo užsienio pasiuntinybių. Buvo sulaiky

ta 12 vyrų ir 6 moterys. Jų tarpe buvo Si
mas Kudirka ir (kunigas K. Pugevičius, 
kiti jauni žmonės.

Demonstracijas suruošė jaunimas, pro
testuodamas prieš Lietuvos ir Afganistano 
užgrobimus, taip pat prieš prasidedančią 
olimpiadą Maskvoje. Demonstracija pra
ėjo taikiai, judrioje gatvėje matė daug 
žmonių, susisiekimas buvo kuriam laikui 
sustabdytas. Trumpai demonstraciją pa
rodė TV, apie ją pranešė radijas ir ilgą 
straipsnį su dviem, nuotraukom paskelbė 
„Washington Post“ (liepos 19 d.).

(ELTA)

SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 4-7 d. d. Tabor Šarmoj, Sod'us, 
Mich., JAV, vyksta šviesos-Santaros su
važiavimas su V. Kavolio, R. Misiūno, B. 
Vaškelio, M. Drangos, L. Gerulaičio, V. 
Vizgirdos, H. Perelšteino, L. Hajdo, J. Šle
kaičio, T. Venclovos, V. Kelertienės ir ki
tų paskaitomis ir pokalbiais.

Numatyta pasiklausyti D. Lapinsko 
„Tolminkiemio kantatos“.

V. GERULAITIS LAIMĖJO
Vitas Gerulaitis Palryžiuje laimėjo lauko 

teniso turnyrą, gavo 23.000 markių pinigi
nę premiją ir nupirko savo sužadėtinei 
brangų brilijanto žiedą. Išvyko į New 
Yonką, kur gyvena jo tėveliai ir šauni 
sportininkė sesutė.

KUN. DR. A. SAVICKAS VYSKUPO 
ĮSTAIGOJE

Kun. dr. Alfonsas Savickas dirba- Lietu
vių vyskupo įstaigoje Bad Woerishofene 
ir ketina su jaunesniais kunigais darbuo
tis radijo laidų parengime Romoje, Vati
kano naidiofone.

Elenai žalinkevičaitei-Petrauskienei 80 
metų. Elena aktorė, poetė, vertėja, gimė 
1900. IX. 23 d., Padustėlyje, Dusetų vis., 
Zarasų aps. Gimnaziją ėjo Petrapilyje; 
Kaune lankė Petrovo baleto studiją, Tau
tos teatro vaidybos studiją, muzikos mo
kykloje mokėsi dainavimo. 1922 m. priimta 
į valstybinį .dramos teatrą, kuriame vaidi
no iki 1944 m. Literatūrinį darbą Elena 
pradėjo versdama į lietuvių kalbą operų 
libretus. Pirmąsias savo eiles spausdino 
„'Skaitymuose“, vėliau .„Židinyje“, „Vai
re“ ir klt. 1930 m. pasirodė jos vienintelis 
lyrikos rinkinys „Eskizai“. Poeziją pasi
rašydavo Alės Sidabraitės islapyvapdžliiu.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir dirbo 
Augsburgo lietuvių dramos kolektyve, 
spausdino eilėraščius tremties periodiko
je, paruošė keletą vaidinimų stovykli
niam jaunimui-. 1948 m., vyro Kipro Pet
rausko kviečiama, grįžo lį Lietuvą.

Scenoje Elena pasireiškė kaip realisti
nės mokyklos charakterinė aktorė. Siame 
žanre ji buvo spalvinga, patraukli gerai 
valdoma vaidybine technika. Lyrikoj Ele
na yra intymaus ir uždaro pasaulio poetė, 
daugiausia kalbanti apie savo asmeninius 
išgyvenimus ir sielvartus. („L. E“ XXII. 
399).

Pykčio valandą nedera nei kalbėti1, neį 
veikti,

Pitagoras

Žemaičio atsiminimai
Mano pirmoji išpažintis. Velykų šven

tėms praėjus ir jų sukeltoms nuotaikoms 
atslūgus, prasidėjo tie patys vargai ir to
kie pat darbai, su kuriais kaimo žmogus 
grumiasi visą savo amželį, niekad galuti
nai jų neįveikdamas.

Kalvikėse žemei pradžiūvus, ūkininkas 
dėjo žambį ant peties ir, kumelaite vedi
nas, išė(jo ruošti dirvų pavasarinei sėjai. 
Ir mūsų 'Adomas su Jonu jau Velykų tre
čią dieną išėjo į laukus.

Pavasaris atūžė nelauktai šiltomis oro 
bangomis, bet vėliau atvėso, žmonės lau
kų darbus dirbo kailiniais apsivaikstę, 
berželiai tebuvo vos praskleidę lapelius. 
Toks įšaltas buvo tas pavasaris.

Mane gi užgriuvo kitokie vargai ir rū
pesčiai — galutinai pasiruošti pirmajai 
išpažinčiai.

Kiekvieną vakarą kalbėjau visus pote
rius nuo pradžios iki galo ir nuo galo iki 
pradžios, visai šeimai .besiklausant. Taip 
'bekartodamas įpratau kalbėti poterius 
garsiai ir nesivaržydamas.

Pagaliau 'beliko padaryti „rokundą su- 
m)enės“. 'Bedarydamas rokundą, sukliu- 
vau su skaičiais, kiek kantų aš buvau ne
paklusnus vyresniesiems per tą dešimtį 
savo gyvenimo metų? Pasisakau savo rū
pesnį mokytojai.

— Pasakyk penkiolika kartų ir užteks, 
— pataria ji pagalvojus.

Kitos dienos rytą, vos saulei į pusry
čius iškilus, mudu su Levike išžygiavo
me į Žarėnus. Pasisakau, kad labai val
gyti noriu. Ji mane paguodžia, kad pri
ėmus komuniją valgyti nebesinori.

Maldykloje jau klūpojo kelios motinos 
su savo ožiukais ir ožkelėmis. Ateina kle
bonas kun; Lomontas, ilgas ir plonas 
kaip šeiva. Šiaip jis man patiko, bet ne 
šiandien. Pamokslą sakydamas, jis taip 
žemai nusilenkdavo, kad rodėsi nukris 
galva žemyn. Bet nenukrito. Pastatęs pa
rapijiečių pagalba naują medinę maldyk

Domas Bumeikis

lą Žarėnuose, amžių baigė, rodos, Tverų 
altarijoje.

Motinos ir mokytojos savo atsivestuo
sius ožiukus ir ožkeles ėmė stumdyti ar
čiau klausyklos. 'Bet mes gi norėjome 
toliausiai būti nuo to pastato, įkuriame 
dabar stovėjo rūstus kunigas. Prasidėjo 
klausinėjimas. Paklaustieji arba nieko 
neatsako arba bekalbėdami suklysta.

— Atvesi kitą panedėlį! — rūsčiai pa
sako kunigas. Nenusisekėliams motinos 
■miksi kumščiu į kuprą.

— Nu, o tu, kalbėk Tėve mūsų! — jis 
liepė man. Mane net drebulys pagauna. 
Bet sukalbu viską, ko tik klausė. Levikės 
akyse džiaugsmas. 1(3 keturiolikos įtik 
vienas jos mokinys teišlaikė kvotimą. 
Vieno berniuko, tokio strazdanoto mik
niaus motiną klebonas rūsčiai išbarė, kad 
savo vaiko neišmokiusi nė kalbėti dorai. 
Abu ir motina ir vaikas pravirksta.

— Kad nieko negaliu padaryti, tėve 
dvasiškas, ons mikno ir gana, — teisinasi 
motina.

— Atvesi kitą panedėlį, — pasako (kuni
gas, surstelėjęs ranka į šalį.

O man pradžia ir prie langelio buvo ge
ra. Bet pasakęs, mano supratimu, sun
kiausią nuodėmę, užsikertu ir nė zolžio 
nebegaliu ištarti.

— Ko tyli! Sakyk! Ko atėjai, kad nie
ko nesakai?! — bara mane kunigas. Ir tas 
galutinai atima man žadą.

— Eik šalin — pagaliau pasako ir iš
eina iš klausyklos.

Levikė pasitiko pykčio iškreiptu veidu 
ir kumščiais į nugarą.

— 'Klaupkis ir kalbėk rožančių, — pa
liepia ji.

‘Beklūpant ir 'bekalbant, ėmė spirti rei
kalas išeiti lauk.

— Aš noriu lauk, — sakau Levikei.
— Kalbėk .poterius! — prašnypščia ir 

dar kumščiu stukteli.
— Aš nebegaliu išturėti, — sakau be

veik .pro ašaras.
— Kalbėk, sakau!
Netrukus nebebuvo reikalo eiti lauk...
— Ar aš nesakiau, kad iš ano nebus 

žmogaus! — sutarškėjo senoji greitakal
bė, sužinojusi, kas atsitiko.

— Ir dėl ko ans nebus žmogus? Išaugs 
ir bus, — sako senasis Jurkus.

— Nieko, šiandien nepavyko — pavyks 
kitą panedėlį, — suramino iZosikė.

— O kaip ausys, ar abi tebeturi? — 
klausia Adomas, vartydamas mano gal
vą, lyg norėdamas įsitikinti, ar nenusuko 
kunigas ausų.

Ši savaitė mano 'gyvenime buvo viena 
sunkiausių! ir trumpiausių, belaukiant 
pirmadienio, kada vėl reikės stoti prieš 
kunigą.

— Veizėk, kad man gėdos nepadary
tumei! — graudeno Levikė, einant į Žarė
nus.

Ir šiandien susirinko <tie patys ir tiek 
pat: 12 berniukų ir 2 mergaitės. Ir lygiai 
taip pat baigėsi, kaip ir aną kartą, išsky
nus mane. Šį kartą niekur nebesuklupau.

— Tu tik nekąsnok, kada tau įdės į 
bumą švenčiausiąjį, ons pats į širdį nu
eis, — įpasakoję Levikė, einant prie au
kuro.

— Kiek tau uždavė už pakūtą? — pa
klausė mokytoja, kada suklaupėm pasie
ny.

— Penkerius.
— Sukalbėk dešimtį, bus geriau.
Ir šiandien kaip ir aną kartą išėjome 

mudu paskutinieji, bet dabar ėjome 
linksmi ir patenkinti, kad pagaliau vis
kas gerai pavyko.

Tokia buvo mano pirmoji išpažintis.

Pakeliamas žąsų ir kiaulių piemeniu. 
Dabar buvau įteisintas katalikas. Visi 
„pagbniybėsi“ nesvarumai taupĮlauti. Tai
gi, pasidariau kaip ir pilnutiniu žmogu
mi. Bet už visą šitą per vasarą turėjau 
ganyti žąsis ir kiaules kartu. Kada karš
ta, kiaulės ieško minkšto smėlio ar dum
blo, ir žąsys užmuštinai puola į Derkin- 
tos upeliūkštį, kuriame knibždėte knibž
da siurbėlės (dėlės), kurios žąsiukams 
yra mirtinai pavojingos, žąsims reikalin

gą vandenį nešiau iš šulinio. Bet kol nu
einu iki šulinio ir vėl grįžtu, žąsys jau ir 
mėgaujasi upely. Išvaręs, gaudau mažuo
sius ir traukau siurbėles iš jų pažastų, o 
kiaulės veržiasi tuo tarpu į daržus. Kol 
iš daržo 'kiaules išvaikau, žąsų tik galvas 
bematau avižų lauke. Niekaip negalėjau 
jų įtikinti laikytis krūvoje.

Kitos dienos rytą, po išpažinties, seno
ji mane įvedė į tas naujas pareigas, nu
sakydama kaip ir ką daryti ir kartu su
pažindindama su pikto, bet protingo žą
sino gausia šeima. Su senu žąsinu, teko 
vesti ilgas ir sunkias derybas, kol jį įti
kinau, kad jo vaikų neketinu ėsti. Kada 
tas protingas paukštis įsitikino, kad ne
su priešas, liovėsi taikstęsis į mano pa
kinklius. Po to greitai tarp mudviejų už
simezgė nuoširdi draugystė, trukusi iki 
pat rudens, kada jį išvežė į Telšius, iš 
kur, mano dideliam nusiminimui, jis ne
begrįžo. Tas protingas žąsinas labai ne
mėgo senosios. Kartą, kai d i pasilenku
si gaudė žąsiuką, žąsinas, tai pamatęs, 
žaibu pribėgo ir čiupo senajai už paau
sio.

— A tu, gyvate! Šėtono išpera! Užmu
šiu..., — šaukė ieškodama pagalio, bet 
neradusi nuskubėjo į trobą. Žąsinas, pa
sivijęs ties durimis, dar jai 'prideda per 
pakinklius. Matau, kad mano draugui ga
li būti blogai — užmuš senoji. Pribėgęs 
čiumpu jį ir, ranka suėmęs snapą, kad 
nerėktų, pasislepiu už krūmų. Išbėgusi 
su pagaikščiu į kiemą, bėgiojo šaukda
ma: — O tu velnio inara, kur tu esi. Tu, 
pasiutėli, aš itau!.. — Bet žąsino neradu
si, numetė pagaikštį ir pradingo troboje.

— 'Mama prie žąsino ėjo spavėdnės ir 
už smertelną grieką paausį pasuko, — 
šaipėsi Adomas pietų metu, pamatęs mo
tinos paausy mėlynę.

— Pliurpk dar ir tu! — pyko vargšė.
Kol žąsiukai buvo maži, privalėjau iš

mirkytus žirnius kąsniuoti ir jais juos 
šerti. Taip paruoštus žirnius žąsiukai ne
paprastai mėgo. Mėgo, žinoma, ir jų mo
tinos ;bei pats senasis žąsinas, 'bet jiems 
neleido d'uoti. Tačiau ,kada niekas nema
tė, gaudavo ir jie. Vėliau, kada paūgėjo, 
raiudavau 'paįtvoriuteie jaunus Varpučius 

ir jais paįvairindavau ir papildydavau 
mano globotinių maistą. Gražu būdavo 
žiūrėti, kada vakarais, prisikimšę sodrios 
žolės, eidavo ‘gulti. Tada jų 'kaklai atro
dydavo dvigubai ilgi.

Morkos. Vieną birželio mėnesio karštą 
dieną visa mūsų šeima buvo išėjusi. Der- 
kintų pievas baigti doroti šieno. Mano 
kiaulės, įsilknisusios į purų smėlį, gulėjo 
kaip negyvos. Žąsys, sukritusios prie gel
dų, tik geria ir geria. Aš pats taip pat 
dažnai noriu gerti. Į namus vis bėgioti 
toli, o Dertkintoje vandens nuo kranto ne
pasiekiu. Darže augo labai gražios cibu
lės, kurių laiškai siekė aukščiau kelių. 
Kilo mintis iš cibullaiškių pasidaryti 
gertuvą. Ilgai negalvojęs, nueinu į daržą 
ir nusiskinu du ilgus laiškus. Bet čia pat 
augo ir morkos. Morkos buvo gražios, 
laiškai aukšti ,tad ir jų šaknys turėjo bū
ti storos ir skanios. Čiumpu, ir mano ran
koje pasirodo trys ar keturios plonytės 
šaknelės.

— A! Tri data tap gana žusis, bal- 
vone! — sušnypštė senoji už mano nuga
ros, kada ruošiausi išrautus morkelius 
numesti kur į nematomą vietą.

— Atsiimsi tu, nevidone, vakare! — pa
žadėjo ji ir, išplėšusi iš rankų morkas ir 
cibulių laiškus, nukrypavo kiemu.

Tokios piktos senosios nebuvau dar 
matęs.

Vakare, baigus valgyti vakarienę, ran
koje laikydama morkas ir cibulių laiškus, 
pasirodė senoji.

— Vat kon itata tas, benkarts, dara! — 
pasakė ji, rodydama visiems išrautas dar
žoves ir, smulkiai nupasakojusi įvykį, 
šėrė man į veidą, morkų laiškais pataiky
dama man į akį. Sugriebiu ranka užgau
tą akį ir sukuosi aplink.

— Nežaimuokis, o klaupk čia pat ir 
kalbėk visus poterius! — įsakė Levikė, 
■turbūt, manydama, kad aš tyčia suka- 
liuojuosi.

'(Bus daugiau)
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Turiningos stovyklavimo dienos
Sesių būrys inspektuoja brolių pasto- 

vylklę. Stropiai išknis a visus kampus ir 
iš surastų šiukšlių sukrauna laužą.
Pats svarbiausias šios dienos įvykis tai 

iškyla į „DeviTs Punch Bowl“ apylinkę. 
Saulutės šildomi traukiame vadovų patik
rintu maršrutu ir dairomės į akį žavintį 
gamtovaizdį. Norėjom pasiskirstyti į dvi 
grupes, nes bijojom, kad paukštytės ir vil
kiukai pavargs pusiaukelėj. Atsitiko ki
taip. Pavargo skautininkai ir vyresnieji, ir

Kristijono Donelaičio vardo skautų iti 
jaunimo stovykla

Stovyklos viršininkas — ps. E. šova. 
Arijuitantė—vyr. sk. skl. A. Šovaitė. Lazdy
nų Pelėdos pastovyMės viršininkė — ps. 
R. šovienė. PastovyMės adjutante — K. 
Veršelytė. Tolminkiemio pastovyMės vir
šininkais — pskl. P. Pūkštys. Pastovyk- 
lės adjutantas — pskl. A. Šova. Dvasios 
vadovas — kun. A. Geryba. Maitintojas
— B. Butrimas. Skautavimo instruktoriai
— v. s. J. Maslauskas, s. A. Gerdžiūnas, 
ps. S. B. Vaitkevičius. Laužų programos 
vadovė — ps. I. Gerdžiūnienė. Dainavimo 
valdovė — V. Gasperienė. Sporto vadovas
— S. Lenkevičius. Lituanistikos vadovė
— vyr. sk. v. shi. D. Neverauskaitė. Pir
mosios pagalbos teikėjas — A. Philpott. 
„Taukuoto Puodo“ redaktorius — ps. R. 
Valteris. Pašnekesiai — kun. A. Putce ir 
A. Vilčinskas. Turėjome 42 stovyklauto
jus.

Stovykla
Jau praėjo metai nuo praeitos vasaros 

stovyklos, ir LSS Europos Rajono skautai 
ir skautės vėl susirinko Lietuvių Sodybos 
miškely. Iškilo palapinės, ir prasidėjo sto
vyklinis gyvenimas.

Įvedame vandentiekį dir eletrą, įruo- 
šiame virtuvę ir sanitarines vietas. Vis
kas atlikta „inžinerijos“ dailinto, atvyku
sio truputį anksčiau ir dirbusio be per
traukos net per lietų.

Štai, mūsų maitintojas B. Butrimas jau 
pirmą 'šiltą vakarienę šinkuoja.

Daugumas stovyklautojų jau suvažiavo. 
Pasiskirstome pareigomis, skiltimis, (bū
reliais. Po įsakymų nuleidžiamo vėliavas.

Neužilgo suliepsnoja v. s. J. Alkio, mū
sų (Rajono vado, uždegtas laužas, šį laužą 
sujungiam su praeitų metų stovyklos pas
kutiniuoju laužu. Apeigą gražiai atlieka 
R. Gasperaitė ir P. Puodžiūnas. Jie įspū
dingai užberia paskutinio laužo anglis ant 
šio mūsų pirmojo laužieiio. Vakaro ramu
mą sudrumsčia dainos, 'šūkiai, pasirody
mai. Linksmai bėga laikas, iki suskamba 
„Ateina naktis“. Vyresnieji dar gavo lei
dimą aplankyti Sodybos disco, o visi kiti 
(teišgirsta tylos švilpuką ir nakties sargy
bos retus pasišnabždėjimus.

Sekmadienis, 1980. VII. 27
Ant palapinių įkrenta smulkus lietus. 

Visi pilni energijos atsikeliam dlar prieš 
laiką, bet nenorom atliekame mankštą. 
Keliame vėliavas, valgome pusryčius ir 
tvarkomės. O dangus, lyg užjausdamas 
mus, pragiedrėjo.

Žygiuojame prie Sodybos kryžiaus. Ten 
mūsų dvasios vadovas kun. A. Geryba at
našauja šv. mišias. Dalyvauja Sodybos 
pensininkai ir atostogautojai.

Debesys visiškai išsisklaido, ir mes sku
bame atlikti stovyklos puošimo darbus. 
Išnaudojame progas pažaisti, pasportuo
ti, paplaukioti. Renkamės į pirmuosius 
rimtus stovyklinius užsiėmimus: skauta- 
vdmo praktikos, lietuvių kalbos pamokas, 
dainavimą. O to laiko tiek mažai!

Pabaigę dienos darbus, nuleidžiame vė
liavas ir atsisveikiname su mūsų rajono 
vadu, kuris išvyksta ir negali drauge su 
mumis stovyklauti.

Įsakymų metu teko išgirsti pavardes 
pakeltų i vyresniškumo laipsnius: A. Šo
vaitė Į skiltininlkės, P. Pūkštys ir A. Šova 
į paskiltininkio.

Vėliau renkamės prie laužo, kur, be 
kita ko, buvo skaitomais ps. R. Valterio 
redaguojamas „Taukuotas Puodais“.

Pirmadienis, 1980. VII. 28
Išnaudojame puikų orą ir išsidžiovina

me.
Iš Londono atvažiuoja DBLS ir LNB 

sekretorius A. Vilčinskas. Prie dailiai iš
puošto tradicinio stovyklinio stalo susė
dame jo pasiklausyti. Išgirstame apie da
bartinę paldėtį Pabaltijo valstybėse. Dar 
paaiškina, kaip atsitiko, kad mūsų tėve
liai paliko savo gimtąjį kraštą.

Pradedame mokytis tautinių šokių. Kal
veliui sudarome net dvi grupes. Vieniai 
■įsakinėja „Žaibo“ šokėjas Petras Pūkš
tys, o 'antrai meilinasi sesė iš Australijos
— Daina Neverauskaitė.

Pilnu tempu vyksta ir kiti užsiėmimai. 
Sesės skuba juostas užmesti, o broliai 
ruošiasi patyrimo laipsniams. Sporto me
tu žaidžiame tinklinį ir krepšinį, o jau
niausieji kvadratą. Saulė smarkiai kaiti
na, ir mes skubame į plaukimo baseiną. 
Vos atvėstame, ir vėl einame į užsiėmi
mus pagal stovyklos adjutantės sesės Ani- 
tos surašytą programą.

Kaip smagu po dienos darbų susėsti ap
link laužą ir jausti jo šilumą vakaro vė
sumoje! 'Bėda, jei nerandi degtukų tam 
laužui uždegti. Bėda, svečiai rūkoriai iš
verčia kišenes, bet ir tai negelbsti. Paga
liau „transportas“ iš Sodybos pristato jų 
porą, ir mūsų jauniausieji stovyklautojai, 
paukštytė R. Gasperaitė ir vilkiukas A. 
Masiliūnas, uždega laužą. 'Linksma. Pasi
rodymas po pasirodymo. Svečiai virsta iš 
juoko. „Taukuotas Puodas“ įkrenta į lau
žą. Dainuojame naujai išmoktas dainas. 
Bet kiekvienas laužas turi kada nors pa
sibaigti. Atsistojame ir, jungdami mintis 
su mūsų 'broliais ir sesėmis Lietuvoje, už
traukiame „Lietuva brangi“. Tai buvo 
tikrai gerai pasisekęs laužas.

Antradienis, 1980. Vn. 29
Šiandien Algio Masiliūno gimtadienis. 

Keliant vėliavas, paimkim jam ilgiausių 
metų.

Stovyklos viršininkas
EIMUTIS ŠOVA

skautininkai 'R. Šovienė ir S. B. Vaitkevi
čius visiškai negauna laisvo laiko.

Surengiame mažą gamtos pažinimo iš
kylą. Bandome arčiau susipažinti su par
neštaisiais rinkiniais, bet kėli nepažįsta
mi grybai ir geriausius žinovus suklupdė.

Sporto metu vyksta stovyklos olimpia
da. Darome įvairių nuotolių bėgimus, šo
kimą į aukštį, plaukimo rungtynes ir t. t. 
Jaunuoliams visa tai labai patinka. Kai 
tauriose rungtynėse išryškėja nuostabiai 
aukšto lygio rezultatai.

Laisvalaikiu rodomas filmas iš praeitų 
metų Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
so ir skautų vasaros stovyklos.

Laužo metu jau geriau susidiainuojam. 
Tai mūsų dainavimo vadovės įtaka. Atvy
ko rajono vadas v. s. J. Alkis ir įsijungė į 
mūsų pasilinksminimą. Po vakarinės ka
kavos, kuri buvo atnešama ir išgeriama 
prie laužo, grįžtame į pastovyMės.

šeštadienis, 1980 VIII. 2
Atsikėlę skubame aptvarkyti stovyklą. 

Šiandieną (laukiame tėvų ir svečių. Po itm- 
putį jie renkasi, apžiūri, pasišnekučiuoja.

Tęsiame stovyklos olimpiadą, kurtos 
vakar nespėjome užbaigti. Pagaliau vieno 
taško persvara laimėtojais tampa „B“ 
grupė.

Po pietų, 2.30 vai., prasideda stovyklos 
iškilmingoji sueiga. Prie iškeltų vėliavų 
pusračiu sustoja skautai ir skautės. Juos 
apsupa svečiai. Stovyklos viršininkas pa
sveikina svečius ir stovyklautojus. Padė
koja visuomenei už paramą, o vadovams 
už .įdėtąjį dambą pravedant šią stovyklą. 
Skaitomi įsakymai. Į paskiltininkio lailps- 
nį pakeliami M. Silius ir G. Šova. Prasi
deda įžodis. Kandidatai vilkiukai — P. 
Puodžiūnas, P. Zaveckas; paukštytės — 
A. Gugailtė, D. Lenkevičiūtė, J. Snabaity- 
tė; Skautai — A. Masiliūnas, A. Snabaitis, 
T. Veršelis, J. Žilinskas ir skautė J. West
moreland tvirtai pasižada tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. Naujuosius kak
laraiščius jiems užriša R. Šovienė ir ps. 

) S. B. Vaitkevičius, v. s. J. Alkis užriša 
mazgelius ir prisega ženklus. Rajono va
das sveikina naujais kaklaraiščiais pasi
puošusius brolius ir seses. Šiltą žodį ta- 

■ ria DBiLS pirmininkas Z. Juras. Tvairkin- 
giausiems 'ir dirausmingiauisiems stovyk
lautojams išdalijami ženklai, gautieji v. 
s. B. Zinkaus vardu iš ‘Peak 80‘ stovyk
los.

Pasibaigus iškilmėms, sekė laužas. Dai
nų pynės, šūkiai, išdaigos ir linksmi pasi
rodymai, laužavedės Anitos pravedami, 
džiugino svečius. O tėvai didžiavosi savo 
vaikais.

Vakare paskutinį kartą nuleidžiami vė
liavas. Stovyklos viršininkas diar priminė 
kad per tą savaitę tavo smarkiai pasidar
buota. Užtat dabar turime savo gretose 6 
naujus brolius ir 5 seses. Turėjome ga
bius skautavimo instruktorius ir jų dėka 
gavome daug stovyklinio patyrimo. Bet 
buvo laiko ir pasportuoti ir pasilinksmin
ti.

Sutemus dar sukūrėme paskutinį lau
želį. Kiekvienas jautėm gailesį, nes vos 
spėjame susigyventi, ir jau reikės išsi
skirti. Parenkam į dubenį šio laužo žari
jų, (kurias paskleisime sekančių metų sto
vykloje.

Maža, bet plepi mūsų visuomenės dalis 
siūlo, kad stovyklose atsisakytume tvar
kas ir 'tradicijų, kurios varžo jaunuolius, 
nes neleidžia jiems pasirinkti, ką, kur ir 
kada jie gali daryti ar nedaryti. Jie rek
lamuoja ir skatina visišką laisvę, saviva
liavimą, pagrįsdami viltimi, kad tai pa
trauks daugiau jaunimo, nes jam tai pa
tinka. Bet šių idėjų gimdytojai nepagal
voja, ar pačiam jaunimui tai išeis į svei
katą, pagaliau ar ir visuomenė tokio jau
nimo auklėjimo pageidauja.

Stovyklos metu vadovai neša didelę at
sakomybę tiek prieš 'tėvus, įtiek prieš 
skautybės principus. Mažamečių auklėji
me ir ijų pažiūrų vystyme suaugusių pa
vyzdys yra ypač svarbus, nes tai yra pa
grindas būsimiems vadovams. O mums 
reikės stiprios valios vadovų, kad galėtu
me tęsti lietuvišką skaptavimą.

šiais metais stovyklos vadovybė ne tik 
ryžosi, bet ir vykdė šią atsakomybę, šią 
atsakomybę rasime ir sekančioje stovyk
loje. Eš

Pajamos

jie vos spėjo laiku sugrįžti į susitikimo 
vietą, kur laukė pienas ir bandelės. Čia 
pat užėjo didėlė liūtis, ir mes kurį laiką 
negalėjome pajudėti. Turėjome attikti dar 
vieną žygį, bet dėl lietaus atsisakėm.

Sugrįžę stovyklon, radome v. s. J. Mas- 
lausko pastangomis pastatytus gražius 
gražius vartus į brolių pastovyklę.

Mūsų darbštūs skautininkai Irena ir. 
Algis Geidžiūnai žada palikti mus rytoj. 
Sekmadienį Algiui sueina 50 metų. Jis tu
ri grįžti į Bradfordą, kur vietiniai lietu
viai ruošia jo 'gimtadienio priėmimą. Įtei
kiame jam mažą dovanėlę, palinkėdami 
sulaukti dar kitos pusės šimto.

Vakariniai laužai gerėja kasdieną. Nors 
išvargome po iškylos, bet dar užtenka 
energijos dainoms, šūkiams ir išdaigoms.

Trečiadienis, 1980. VII. 30
Darbo diena. Mokomės skautavimo, au

dimo, tautinių šokių, lietuvių kalbos. An
tanas Philpott aiškina apie resuscitaciją 
ir apie pirmąją pagalbą stovykloje. Taip 
vykdome užsiėmimus be sustojimo, iki B. 
Butrimas pašaukia mus pietų.

Sporto metu darome pamainą ir žai
džiame futbolą. Bet per karšta, ir vėl vi
si į baseiną...

'Seka dainavimo pamokos. Vidos Gaspe- 
rienės energija ir kantrybė daro pažangą 
mūsų dainavime.

Sulaukiam svečio kun. A. Putcės iš 
Leeds. Jis praveda įdomų pokalbį apie vi
sokias laisves, nelaisvės ir savivaliavimą.

Pagaliau užbaigėm stovyklos puošimo 
darbus. Dabar gal vadovai duos daugiau 
laisvalaikio. Bet kur tau! Jie patys skuba 
dirbti dar smarkiau. Už stovyklos ribų 
■stato palapinę ir keistą krosnį. Žada paro
dyti, kaip galima greitai (be įrankių įsi
rengti ir pagyventi sausai, šiltai ir sočiai.

Malonu matyti vakaro laužą aplankan
čius tautiečius, (kurie palieka Sodybos pa
togumus ir kartu su mumis linksminasi. 
O mes net gerkles prarėkiam.

Ketvirtadienis, 1980. VII. 31
Šį ankstų rytą ne tik stovykloj, bet ir 

Sodyboj aidi: kairę, kairę, kairę, dešinę, 
kairę, viens, du trys... Tai sporto vado
vas S. Lenkevičius, nenorėdamas leisti 
broliams pasirodyti „lepšiais“, moko juos 
rikiuotės.

Po pusryčių sakė užsiėmimai. Ypač 
įdomiai vyko Antano Philpott pravesta 
medžių lapų ir įvairių žolių fotografijos 
klasė.

Po pietų išvažiuoja mūsų rajono vadei
va, v. s. J. Maslauskas. Jis labai daug pa
sidarbavo šiai stovyklai, pradedant pala
pinių pastatymu ir baigiant Skautišku 
instruktavimu. Išlylėjome jį dainuodami 
„Sudiev, sudiev“.

iSporto metu dalis skautų ir skaučių 
laikė plaukimo egzaminus. Reikėjo netik 
mokėti plaukti, bet ir skęstantį gelbėti, 
panaudoti atgaivinimo būdus, gelbėtis 
pripuičiant savo aprangos dalį ir t. t.

Darome iškylą į „Birdworld“. Čia yra 
įvairiausių paukščių. Oras puikus, tad ne
skubėdami, su malonumu ir įdomumu pa
sižiūrime į mūsų sparnuotuosius draugus.

Sugrįžus ps. S. B. Vaitkevičius moko, 
kaip pasistatyti lapinę, ant žarijų kepam 
duoną, mėsą — tikras banbėkas...

Po laužo, jau visiškai sutemus, vyko šv. 
mišios. Žvakučių šviesoje spindėjo skau
tiški veidai, sukaupti gamtoje ir klausan
tys mūsų kapeliono kun. A. Gerybes žo
džių. Gilaus įspūdžio paveikti, ramiai už- 
baigiam dieną.

Penktadienis, 1980. VIII. 1
Smarkiai mokomės patyrimo laipsnių 

ir ruošiamės įžodžiui. Daug ką reikia pa
vieniui mokyti ir egzaminuoti. Todėl pa-

SKAUTŲ STOVYKLOS APYSKAITA

Registracija sv. 563.00
Aukos 309.00

872.00
Išlaidos
Maistas sv. 482.25
Vaistinėlė 7.13
Palapinės 179.98
Įrengimai 15.40
Kaklaraiščiai 15.20
Paštas 4.83

704.79
Santrauka
Pajamos 872.00
Išlaidos 704.79
Likutis sv. 167.21

ps S. B. Vaitkevičius

SUNKIAI IŠLAIKOMA PASLAPTIS

— Yra viena paslaptis, kurią vyrui įsun- 
faiausiia išlaikyti, — kartą pasakė Markas 
Tvenas. — Tai jo nuomonė apie save.

Skaitytojų laiškai
NELEISKIME LAIKUI UŽPUSTYTI 

MŪSŲ PĖDSAKŲ

Lietuvių kolonijose keičiasi veidai, ma
žėja žmonių, ir laikas užmirštin nusineša 
svarbius mūsų buities momentus.Jau daug 
ko neatsimenam, kas pergyventa ar pa
daryta mūsų bendruomenės vienoj .ar ki
toj kolonijoj. Dar praeis keleri metai, ir 
nieko nebežinopim, kas šiandien dar taip 
miela ir brangu. Todėl maniau, kad reiktų 
surinkti visus 'gyvenimo pasireiškimus ko
lonijoj į vieną rinkinį — knygą ir išleis
ti kaip tos kolonijos kroniką, kuri būtų 
■šaltinis ateinančiomis kartoms. Jame jie 
matytų išeivių viltis ir meilę tėvynei Lie
tuvai, matytų kasdienes grumtynes su gy
venimo sunkumais ir pastangas ištverti 
savo tautai.

Be tekio leidinio laiko vėjas nupūs dau
giau kaip 30 metų darbo vaisius, ne
palikdamas pėdsakų. Rinkinių darbas tu
rėtų būti pradėtas neatidėliojant, neis be

veik kas savaitė ‘dalis mūsų išeivių iške
liauja į 'amžinatvę, nusinešdami su savim 
daug brangios savo atminimų medžiagos.

Nesvarbu, kokio dydžio tas leidinys bū
tų. Svarbu, kad kolonijos gyvenimais jame 
pilnai atsispindėtų. Rinkinio dydis, žino
ma, priklausys nuo kolonijos dydžio ir jį 
ruošiančių jų sugebėjimo įžvelgti į gyve
nimo raidą. Tą rinkinį, arba kolonijos 
kroniką, būtų galima pasiųsti lietuviškoms 
bibliotekomis, archyvams, vienuolynams ir 
universitetams, kad' ir po pasaulinių aud
rų kur nors Sis tas išliktų.

Tokios kolonijos, kaip Derby ar Wolver
hampton, kurtos neturi jokio periodinio 
leidinėlio, turėtų' neatidėliojamos pagalvo
ti, kaip įamžinti kolonijos išei viską gyve
nimą .arba ką palikti ateinančiomis kar
toms. Kazys Vilkonis

SOV. SĄJUNGOJE DAUGĖJA 
VOKIEČIŲ

Remdamasi jotficialia sovietine .statisti
ka, Lietuvos vokiečių Vak. Vokietijoje 
leidžiamoji „Die Raute“ rašo, kad 1959 
m. Sovietų Sąjungoje buvo 1.620.000 vo
kiečių, 1970 m. 1.846.000, o 1979 m. 
1.936.000.

Kaip žinoma, vokiečių po truputį pagal 
susitarimus iš Sov. Sąjungos dar išlei
džiama atvažiuoti į V. Vokietiją.

AR 30 MILIJARDŲ IŠMAITINS 
ŽEMĖ?

Plridš trejetą metų JAV prez. Carterio 
■sudarytoji komisija apsvarstė ir paskai
čiavo, kas gali būti mūsų žemėje iki šio 
■amžiaus pabaigos ir dvidešimt pirmame 
amžiuje.

Žmonių nepaprastai daugės, o ištekliai 
nepaprastai mažės. Net dykumos susida
rys ir ten, kur jų Šiandien dar nėra. Po 20 
mėtų žmonių bus 6 milijardai 350 milijo
nų. Jeigu apie 1975 m. padlaugėdavo kas
met apie 75 mil., tai dabar jau priaugs po 
100 mil., ir 21 amžiaus pabaigoje bus 30 
milijardų

Jau dabar milijonams trūksta maisto, 
pastogės, sveikatos priežiūros, darbo, ir 
padėtis, be abejo, blogės. Praraja tarp tur
tingųjų ir neturtingųjų kraštų dar didės. 
Šiuo metu Pietų Azijoje uždarbiai vis te
bėra labai miaži. Žemės ūkio gamyba didė
ja, bet daugiausia vis tuose kraštuose, 
kurie ir šiaip pakankamai maisto turi. O 
neturtinguose kraštuose ji gali net mažėti. 
Apie 2000 metus ariamosios žemės gal bus 
padaugėję apie 4 procentus. Taigi šitiek 
neužteks, nebent būtų padidinami der
liai.

Dabar apie ketvirtadalis žemės gyvento
jų kurui naudoja malkas, bet .apie šio am
žiaus pabaigą apie ketvirtadaliu -sumažės 
galimybė gauti jų. Apie tą laiką nepra
moniniuose kraštuose miškų bus sumažė
ję apie 40 procentų.

Visokie chemikalai vis labiau keis kli
matą, užterš ežerus, žemę ir kenks pasė
liams. Mažės augalų ir gyvulių — tam 
tikros jų rūšys išnyks. Naikinant miškus, 
ir dėl to keisis klimatas ir daugiau žemės 
plotų išvirs dykynėmis.

MIRTIES SPINDULIAI
Prieš keliasdešimt metų jau ir į lietuvių 

kalbą tavo išverstų romanų apie mirties 
spindulius. Tada tokių spindulių nebuvo.

Dabar amerikiečių magazinas „Aviation 
Weekly“ rašo, kad kažkur Kazachstane 
rusai tokius gamina. Jie vadinami Tora, 
ir jais bus galima sunaikinti viską, kas 
tik pakeliui paklius — raketas, dirbtinius 
žemės palydovus.

Jau senokai Buvę gandų, kad tokie ga
minami, bet tik dabar buvę surinkta tikrų 
duomenų.

Amerikiečiai, žinoma, taip pat turi to
kių prietaisų.

PENSININKŲ AUKSO GABALAS
Australijoje, kaip Melbourne laikraštis 

praneša, pensininkų pora už savo sutaupąs 
nusipirko automobilį ir porą į metalą re
aguojančių detektorių ir išvažiavo laimės 
ieškoti.

Vakarinėje Australijoje, netoli Kalgoor- 
lie, jie surado 400 uncijų aukso gabalą, 
vertą 143.750 svarų.

Tokio didelio gabalo niekas nebuvo už
tikęs nuo 1931 metų,

UETUVOJE
PASKUBĖKIME

Šitaip pavadintą žemės ūkio ministeri
jos straipsnį liepos 10 d. išsispausdino 
„Valstiečių laikraštis“. O paskubėti ragina 
tvarkyti šieną.

Kai kurių rajonų ūkiuose (Pasvalio, 
Kauno, Kaišiadorių, Šiaulių, Šilutės) dar
bas esąs gerai organizuotas — šienui 
skirti plotai jau nuplauti ar baigiami 
piauti. Kai kuriuose kituose rajonuose 
(Švenčionių, Kupiškio, Vilkaviškio, Mažei
kių ir kt.) ta pašarų ruošimo užduotis ne
pakankamai rūpestingai 'vykdoma. Kai-ku
rie rajonai (Alytaus, Lazdijų, Šalčininkų, 
Švenčionių) esą ypač atsilikę: kiekvienam 
galvijui reikia paruošti po 20 centnerių 
pašarų, o jie paruošę tik 1,9 — 2,6 cnt.

RESTAURUOTAS PAŽAISLIO 
VIENUOLYNAS

,,Tiesoj e“ rašoma, kad res tauratoriai 
specialistai .prikėlė naujam gyvenimui 
nepakartojamo grožio lietuviško baroko 
architektūros šedevrą, atidengė ir atstatė 
patalpų interjeruose daug .praėjusių šimt
mečių meno vertybių — senųjų freskų, 
lipdinių“. Tai senasis Pažaislio vienuoly, 
nas.

Toliau dar rašoma:
.Pažaislio architektūrinis ansamblis 

perduotas Kauno M. K. Čiurlionio dalies 
muziejui. Restauruotose patalpose įrengta 
XVII-XIX -amžiauis graviūrų ir taikomo
sios dailės darbų ekspozicija.

GERAI UŽDERĖJUSIOS BULVĖS

Kauno priemiestiniame S. Nėries vardo 
kolūkyje gerai užderėjusios ankstyvosios 
bulvės — prikasama po 2’00 centnerių iš 
hektaro.

Gražiai atrodančios ir vėlyvosios. Jų ti. 
tailmasi gauti po 230 centnerių ilš hektaro.

ŽVEJŲ PREMIJA POETUI

Lietuvos gamybinio žuvies pramonės su 
suvienijimo literatūrinė premija už kuri, 
niius iš žvejų gyvenimo šiais metais pa
skirta poetui Antanui: Driiingai už eilė, 
naščių rinkinį „Jūrų romansai“.

EISMO NELAIMĖS DĖL GIRTŲ KALTĖS

„Valstiečių laikraštyje“ paskelbtais 
duomenimis, per šių metų pirmuosius 5 
mėnesius Lietuvoje dėl neblaivių vairuo
tojų kaltės įvyko 184 eismo nelaimės, o 
dėl neblaivių pėsčiųjų — 149.

PEDAGOGINIS MUZIEJUS

Kaune, Žaliakalnyje, naujame pastate 
įkurtas pedagoginis muziejus, kuriame 
sukaupta daugiau kaip 20 tūkstančių eks
ponato — mokymo programos, vadovėliai', 
vaizdinės mokymo priemonės, pedagoginė 
spauda.

Tie eksponatai, kaip „Valstiečių laik
raštyje“ rašoma, „atspindi liaudies švie
timo istoriją, jo suklestėjimą Tarybų val
džios metais.“

VIETOVARDŽIŲ, PAVARDŽIŲ, 
PRAVARDŽIŲ IR ŽODŽIŲ RINKINIAI

Šįmet Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos ir Mokslų akademijos kalbos 
faktų rinkimo ekspedicija darbavosi Kė
dainių rajone. Surinkta daug vietovar
džių, žmonių vardų, pavardžių ir pravar
džių, zoonimų, beveik 2 tūkst. žodžių Di
džiajam lietuvių kalbos žodynui ir (kitokių 
kalbinių dalykų, iš viso apie 22 tūkst. vie
netų.

Per penkias ekspedicijas Lietuvių kal
bos ir literatūros institutui buvo parvež
ta apie 146 tūkst. kalbas vienetų, tarp jų 
40.700 vietovardžių.

KUŽIŲ KIAULIDĖS

Kužiuose statomas kiaulininkystės 
kompleksas, kuriame numatoma sutalpin
ti 12 tūkst. kiaulių.

Tai būsianti didžiausia gyvulininkystės 
įmonė Šiaulių rajone.

ORDINAS PARŠELIŲ AUGINTOJAI

Vilniaus rajone geriausia paršelių au
gintoja esanti Apolonija Vaitkevičiūtė. Už 
tai ji apdovanota Lenino ordinu.

Šįmet ji jau išauginusi 320 paršelių, 40 
daugiau negu praeitais metais per tiek 
pat laiko.

Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE VISI 
PATEKS

Norinčių įstoti į aukštąsias mokyklas 
Lietuvoje, kaip „Tiesoje“ rašo B. šak
nys, šimet buvę daugiau kaip 16.000. Bet 
į dieninius ’skyrius po egzaminų būsią pri
imta 9.100.

Į Vilniaus pedagoginį institutą prašęsi 
1.600, bet būsią priimta 900.

PRASIDĖJO JAVAPJŪTĖ

Pirmosiomis rugpiūčio dienomis, kaip 
rašo „Tiesa“, Lietuvoje buvo pradėti ja- 
vapiūtės darbai. Kolūkių darbininkai ra
ginami neuždelsti ir skubiai imtis darbo.

Javai, kaip rašoma, bręsta šįmet pavė
luotai.
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RUDENS SĄSKRYDIS IR TAUTOS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 6 d. ukrainiečių salėje (30 Ben- 

tink Rd.) Nottinghamo DBLS skyrius ren
gia toadicinį Britanijos lietuvių metinį 
sąskrydį ir Tautos šventės minėjimą.

Programą atliks: solistė-aktorė Elena 
Blandytė iš JAV, pirmą kartą koncertuo
janti D. Britanijoje, D. Britanijos tauti
nių šokių grupė „Lietuva“ ir Nottingha- 
mo meninės pajėgos.

Po programos šokliai, bufetas, vaišės, 
loterija.

Šokiams bus lietuviška muzika — gros 
Venckaus kapela.

Pradžia 6 vai. vakaro.

AUKOS SPAUDAI

Spaudai paremti aukojo 3 sv. dr. Br. 
Medzdkauskas, 1,50 sv. V. Alekniavičius, 
1 sv. L. Dzemyda, 0,50 sv. V. Geležinis.

RUDAS, NE RUSAS

„Europos Lietuvio“ Nr. 32 pirmame pus
lapyje išspausdintame straipsnyje „Lie
tuva žlugimo pavojaus akivaizdoje“ pas
kutinis sakinys turi būti:

„Netrukus betgi paaiškėjo, kad raudo
nąjį okupantą pakeitė rudas okupantas“, 
o ne rusas okupantas, kaip buvo atspaus
dinta.

DĖL DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kad nebūtų nesusipratimų, kurie galė
jo kilti dėl spaudoje pasirodžiusių ži
nių, pranešame, kad D. Britanijos Lietu
vių Bendruomenė veikia kaip ir iki šiol.

Krašto Valdybos adresas: 55 Ringmer 
Avenue .London SW16 5LP. Telefonas 01- 
736-3093.

D. Britanijos L. B. Krašto Valdyba

DR. S. KUZMINSKAS Į KANADĄ

Dr. Stasys Kuzminskas rugsėjo 5 d. iš
skrenda atostogų į Kanadą.

Numato grįžti į savo Nottinghamą tik 
po trejeto savaičių.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Bradford© „Vyties“ klubui už apsisprendi- 
mą paaukoti T. P. Fondui vieno siuntinio 
kainą šiais metais.

Fondo valdyba didžiai vertina tokį dos
nų Bradfordo „Vyties“ klubo įnašą ir tiki
si, kad Sį giliai prasmingą pavyzdį pagal 
išgalę paseks ir kiti klubai bei organiza
cijos.

Tuo pačiu Fondo valdyba dėkoja Brad- 
forldlo (DBLS skyriui ir lietuvių visuome
nei.

T. P. Fondo Valdyba

Londonas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS IR 
KONCERTAS

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
klubo salėje (345a Victoria Park Rd., 
London E9) rugsėjo 7 d., 6 vai. vakaro, 
bus Tautos šventės minėjimas-koncertas. 
Minėjime kalbės Lietuvos Atstovais V. 
Baltokas.

Pirmą kartą Londone pasirodys ir pro
gramą atliks aktorė-soliistė Elena Blandy
tė, nuolat gyvenanti Čikagoje, JAV.

Miela j ai narei Bronei Narna juškienei, 
turėjusiai akių operaciją, linkime kuo 
greičiau sveikti ir grįžti į mūsų sambūrio 
■ratelį.

Dainavietės

V. LEONAS SERGA

Sodyboje staiga susirgo V. Leonas. 
Žmona ligonį pargabeno į Londono naują 
Ealing ligoninę (Ward 4, South).

Ligonis pamažu sveiksta.

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už col}. Didesni skelbimai atitinkama.! 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Trys svarbūs klausimai buvo svarstyti 
boltoniškių susirinkime, kuris įvyko rug
pjūčio 10 d. Boltono latvių klube. Sky
riaus pirmininkas priminė, kad lietuvių 
suvažiavimas Nottinghame įvyks 6 d. 
Ekskursiijojte į Nottinghamą dalyvaus 
daugiau kaip pusė skyriaus narių.

DBL Katalikų Bendrijos sąskrydis, 
rugsėjo 27 d. Manchesteryje, taip pat bu
vo apsvarstytas ir buvo nutarta jame 
gausiai dalyvauti.

Svarbiausias susirinkimo tikslas buvo 
aptarti Boltono lietuvių tradicinius meti
nius šokius, kurie įvyks spalio 11 d. Bol- 
toniškia tikisi, kad', kaip ir iki šiol, apy
linkės lietuviai juos parems.

Susirinkimas praėjo gražioj ir draugiš
koj nuotaikoj. Prieš išsiskirstant skam
bėjo lietuviškos ir angliškos dainos.

II. A. Vainos

Liet. Sodyba
TAUTINĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBlLS-gos Lietuvių Sodybos skyrius, 
rugsėjo 13 d., (šeštadienį), 7 vai. vakare 
ruošia Tautinės Šventės Minėjimą.

Minėjimas įvyks Sodyboje, Headley 
Parke.

Skyriaus nariai ir svečiai yra maloniai 
prašomi į šį minėjimą gausiai atsilanky
ti.

Skyriaus Valdyba

GIEDRĄ DIENĄ LIETUVIŲ SODYBOJE

Rugpiūčio 24 d., sekmadienį, St. Kaspa
ras ir M. Hoye-Kaiinauskaitė suorganiza
vo Londono lietuvių išvyką į Lietuvių So
dybą. „Europos Lietuvyje“ buvo skelbia
ma, kad Sodyba švenčia 25 m. sukaktį, 
kai lietuviai yra ją įsigiję. Bet jokių iškil
mių nebuvo, tik tiek, kad po Rūpintojėliu 
ant kalniuko kun. A. Geryba atlaikė trum
pas, bet labai lietuviškas pamaldas.

Sodybos išvyka autobusu sutraukė 45 
lietuvius, daugiausia iš rytinės Londono 
dalies. Oras buvo gražus, saulėtas ir šil
tas. Vienas malonumas pasidairyti į visas 
keturias žalias puses, pasivartyti 
žolėje, pasivaikščioti ežerėlio pakrante ar 
miškelyje, žinoma, taip pat ir bare pa
gurkšnoti. Tikra naujiena šįkart buvo 
ežerėlyje: gulbių pora su 8 vaikais. Sody
bos gyventojai pasakojo, kad ta šeima at
plaukė iš kažkur upeliu, o paskui visi at
krypavo į ežerėlį. Dvi dienas krypavo, kol 
pasiekė savo tikslą — ežerėlio vandenis! 
Matyt, ir gulbės žino, kad pas lietuvius 
geriausia vieta vaikams auklėti...

Londono ekskursijos dalyviai kalbėjo, 
kad Sodybos jokiu 'būdu nereikia parduo
ti. Kai kas ir labai karštai kovotų, jeigu 
■būtų ryžtamasi parduoti. Visi ją mėgsta, 
ji yra įsitvirtinusi, lyg kokia sena lietu
viška tvirtovė-pilis. Visi jaučia, kad ir jie 
vienui ar kitu būdu yra prisidėję prie jos 
pirkimo ir jie yra jos savininkai, nors 
daugumas turi progos aplankyti ją vieną 
ar idlu kartus per metus.

Tur būt, visieme aišku, kad Sodlyba 
daugiausia naudojasi tie, kurie turi auto
mobilius. Iš iLondbno 'Lietuvių Namų au
tomobiliu Sodybą pasiekti galima per 1- 
1.30 vai. Sodyba kai kam yra ištaiginga 
vieta praleisti savaitgalius ar šiaip lais
vas dienas. Bet tokių laimingųjų nėra 
daug. Pati didžioji Londono lietuvių dalis 
j'a nesinaudoja, nes nepatogu pasiekti. Be 
to, daugumas, kurie prisidėjo prie jos pir
kimo, dabar paseno, paliego. Jeigu ir no
rėtų važiuoti, bet nėra kaip. Taigi, kurie 
išgali tai padaryti, turi laukti Sekminių 
ar kitokių ekskursijų,

Lomdoniečiai, ypač moterys, taip pat 
karštai kalbėjo, kad antroji Sodyba tik
rai reikalinga vidurinėje Anglijoje. Seniai 
ji buvo reikalinga!

St. Kasparas, taip, tas pats nenuorama, 
kalbėjo, kad DBLS ar Lietuvių Namai ga
lėtų gi įsigyti mažą kokių 12-20 vietų au
tobusiuką, kuris, sakysim, kas mėnesį 
kursuotų į Sodybą. Iš tikro tokia idėja, 
atrodo, labai gema. Galėtų tas autobusiu
kas surinkti kitaip nepajėgiančius važinė
ti lietuvius ir paskui išvežioti juos namo.

Sodybą, Ibe kitų, tądien aplankė LNB 
pirmininkas J. Alkis, direkt. K. Tamošiū
nas, kai kas iŠ 'tolimos provincijos (DBJS 
pirm. J. Podvol'Skis su žmona ir „Lietu
vos“ šokių ansamblio dalyvis F. Bernata

vičius) ir J. J. Kaladauskai iš Amerikos.
Atėjo laikas grįžti. Sodybos vedėjas J. 

Snabaitis dar išlydėjo iki vartų ir palin
kėjo geros kelionės. Praleidę dieną pui
kioje Sodybos gamtoje, patenkinti su dai
na grįžome į Londną.

M. B-nė

Norėtume išreikšti padėką Stasiui Kas
parui ir M. Hoye-Kalinauskaitei už suor
ganizavimą Londono lietuvių ekskursijos 
į Lietuvių -Sodybą, o taip pat visiems 
Londono ir 'apylinkių lietuviams už tekią 
gražią ir gausią sueigą Sodyboje per Au
gust Bank hblyday ir jaunimui, kuris su
važiavo ne tik iš Londono, bet ir iš Man
česterio.

Dabar lauksime visų rugsėjo 13 d. į 
šventę, kurią organizuoja DBLS Sodybos 
skyrius. Prašome visus gausiai atsilanky
ti ir spalio 25 d., 'kad bus švenčiama Sody
bos 25 metų sidabrinė sukaktis.

Bernadeta ir Justinas Snabaičiai 
Lietuvių Sodybos Vedėjai

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Draugijos susirinkimas įvyko rugpiūčio 
9 d. Mančesterio lietuvių klube. Draugijos 
pirmininkė R. Popikienė pravedė susirin
kimą ir parodė Karalienės Elžbietos Ka
rūnavimo Sidabrinį Sukakties pašto ženk
lų didėli rinkinį ir paaiškino, kad dauge
lis valstybių, neturinčių tiesioginių ryšių 
su D. Britanija, tas sukaktuves paminėjo 
pašto ženklų serijomis.

Diskusijose paaiškėjo, kad R. Popikie
nė yra naginga rankdarbių srityje. Jos iš 
metalinės plokštės padaryto vežimėlio 
nuotrauka ir aprašymas buvo atspaus
dinti rankdarbių specialistų žurnale.

S. Lauruvėno gimimo dienai paminėti 
susirinkimas sudainavo „Ilgiausių metų“.

Ateinančio Draugijos susirinkimo vieta 
yra keičiama. Jis įvyks Derbyje spalio 25 
d.

H. A. Vaines

RAMOVĖNAMS 25 M.

Liepos 19 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Mančesterio Iskiyriu'S piaiminėįjŲ Maničle's- 
terio lietuvių (klube savo įsisteigimo 25 
m. jubiliejų ir ta proga surengė pobūvį- 
balių. Dalyvavo daugiau' kaip 60 žmonių 
iš visos Anglijos — sutilpo visi tik dvie
juose kambariuose.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas, atidaromąjį 
žodį tarė ir pakvietė visus tylos minute 
pagerbti mirusius narius. Sugiedota Ma
rija, Marija.

'Besivaišinant skyr. sekr. J. Verbickas 
perskaitė 25 m. skyriaus istoriją ir veik
los duomenis ir ilgamečiu! skyriaus pir
mininkui K. Murauskui išreiškė pagarbą, 
kad jam uždėtoji pirmininko našta per 21 
pirmininkavimo metus jo nepalaužė. Po 
jo kalbėjo Skyriaus steigėjas V. Kupstys 
ir ramovėnų vėliavos kūma M. Navickie
nė. Sekretorius perskaitė raštu gautuo
sius sveikinimus, kuriuos prisiuntė Lietu
vos Atstovas Anglijai V. Balickas, „Ra
movės“ Centro Valdyba, s. v. J. Majaus
kas ir Škotijos lietuvių vardu J. Bliū- 
džius. Po to žodį tarė kan. V. Kaimaitis, 
DBLS pirm. J. Alkis, M. Barėnienė, J. 
Čeirnis, PLB pirm. S. Kasparas, DBLS 
Ročda'lės skyr. pirm. D. Banaitis ir P. Du
dėnas.

Visi sveikinusieji ir kalbėjusieji iškėlė 
ramovėnų organizacijos reikšmę ir nuo
pelnus lietuviškai visuomenei ir palinkė
jo geros kloties bei našaus darbo ilr atei
tyje. Mančesterio lietuviškoje kolonijoje 
ši organizacija yra stipriausia ir veikliau
sia.

Po sveikinimų ir linkėjimų visi sugie
dojo Ilgiausių metų. Kūma M. Navickie
nė perplovė jubiliejinį tortą, kuriuo buvo 
pavaišinti visi.

(Besivaišinant visi linksmai praleido 
laiką, o ramovėnai padainavo kariškų ir 
kitokių dainų, kaip buvusiems kariams 
ir pridera.

Svarbesnius minėjimo ir pobūvio mo
mentus nufilmavo J. Verbickas ir K. Ste
ponavičius. Daug nuotraukų padarė V. 
Motuzą.

Visi sveikiname šią organizaciją jos 25- 
kių metų jubiliejaus proga ir linkime jai 
augti ir sėkmingai veikti.

A. P-kis

Bradlordas
REIKŠMINGA KALBA

Pavergtųjų tautų savaitė pradėta išva
karėse, šeštadienį: privačiais automobi
liais' buvo važinėjama, (demonstruefarat 
atitinkamus šūkius Bradfordo gatvėse. 
Sekmadienį, liepos 20 d., įvyko įspūdingos 
bendros pamaldos katedroje ir eitynės 
per miestą prie paminklo kariams. Vieti
nius lietuvius ypač parėmė svečiai tau
tiečiai iš Škotijos, kurie entuziastiškai 
dalyvavo tose apeigose ir pagarbiai nėšė 
mūsų trispalvę.

Savaitės baigmėje, liepos 27 d., sekma
dienį, ukrainiečių salėje surengtas mitin
gas ir koncertas. Pagrindinis kalbėtojas, 
dr. Aleksandras Štromais, turiningoje, kaip 
ir visada, kalboje giliau ir plačiau apžvel
gė politinę padėtį.

Pirmiausia išryškino, kas yra Paverg
tųjų tautų savaitė. Tau daktaras sakė, 
užuojauta pavergtiesiems, budrumo ska 
tinimas, jėgų mobilizavimas ir ugdymas

„BALTIJA“ GLOUCESTERIO MIESTO KARNAVALE

Tasai iškilmėje pagarsėjęs Gloucesterio- Stroudo jaunimėlis. Antroje eilėje pirmoji 
stovi grupės vadovė ir mokytoja M. Gel vinauskienė.

Marės Gelvinauškienės ir jos šokėjų 
tėvų rūpesčiu lietuviai dalyvavo Glouces
terio miesto karnavale, kuris įvyko lie
pos 28 d. Gloucesteryje.

Gražiomis gėlėmis buvo papuošta sunk
vežimio platforma. Priekyje baltas dro
bės juostoje 'didelėmis raidėmis buvo už
rašyta „LITHUANIANS FOLK DAN
CERS“. Viršuje mūsų trispalvė vėliava. 
Sunkvežimio platformdye 'susibūrė M. 
Gelvinausikienėis vadovaujama tautinių 
šokių grupė „BALTIJA“.

Nuvykus į paskirtą vietą, minia žmo
nių apsupo šokėjas, pradėjo fotografuo
ti ir klausinėti apie tautinius rūbus ir jų 
spalvas ir kas taip gražiai pasiuvo. La
bai žmonėms patiko mūsų tautiniai rūbai. 
Į visus Mausimus atsakinėjo M. Gelvi- 
nauskienė ir jos bendradarbiai anglai.

Vizituodama karnavalą, miesto bur
mistre Miss Freda Wilton net keturis kar 
tus buvo atėjusi pasikalbėti su mūsų šo
kėjomis. Jai irgi patiko gražios rūbų 
spalvos, ir ji vis kartojo, kad labai gra
žu.

Karnavalui pradėjus judėti gatve, vė
jeliui pučiant ir mūsų trispalvei plevė
suojant, akordeonistui J. Kulkštui gro

žmoniško 'solidarumo, kaip kad Adomas 
Mickevičius sakė: „Už jūsų ir mūsų lais
vę!“

Suminėjo, kaip suirute pasinaudodami 
komunistai pagriebė valdžią Rusijoje, o 
kad įsitvirtintų — šitai pareikalavo 25 
milijonų ,o kai kurie statistikai tvirtina, 
kad nemažiau kaip 40 milijonų žmonių 
gyvybių. Ir nuo pirmųjų dienų 'komunis
tai stengiasi užgrobti visą pasaulį. Po 
Rusijos auka tapo Ukraina ir Belorusi- 
ja. 1919 m. jie stengėsi užgrobti Vengriją 
ir Slovakiją. 1940 m. pagrobė Pabaltijį, 
o ipo karo prisijungė visas kitas valsty
bes, dabar esančias jų valdžioje. Tradi
cinis imperializmas (caro laikais) nu- 
blanlksta prieš socialinį imperializmą, t. 
y. prieš komunizmą.

Kai kurios valstybės, kaip Albanija, at
sikratė Maskvos, bet vistiek ir ji yra ko
munistų pavergta. O Afrikoje vietiniai 
komunistai prašo Maskvos pagalbos. Ko
munistai stengiasi pavergti visas tautas 
ir valstybes, nes kitaip jie negali egzis
tuoti.

Palietęs Vakarų .politiką, įspėjo, kad 
Vakarai, nežiūrint peršamosios detantės, 
turėtų organizuotis, kaip komunistai, 
jiems pasipriešinti.

Baigdamas, 'kreipėsi į pavergtųjų tau
tų atstovų, sakydamas: įdirbkime kartu 
ranka į ranką, stengdamiesi sukurti pa
saulį, kuriame nebus konfrontacijos tarp 
'totalizmo — tarp pavergėjo ir tautų, ku
rias jis stengiasi pavergti, — kuriame vi
sų tautų laisvė bus pilnai užtikrinta ir 
jos galės tvarkytis taip, kaip joms pa
čioms patinka.

Bendromis jėgomis, tęsė daktaras, tu
rime užsitikrinti, kad pats pavergimo 
reiškinys, įsikūnijęs totaliniame komu
nizme, reiškinys, kilęs 20 amžiaus pra
džioje, visiškai išnyktų nuo žemės pavir
šiaus 20 amžiui besibaigiant!

Vietinis Bradfordo laikraštis „Tele
graph & Argus“, priminęs, kad dr. Alek
sandras Štromas yra politikos lektorius 
Salfordo universitete, paskelbė pagrindi
nes tos kalbos mintis tokia antrašte: 
„Russia must conquer or perish — war
ning“.

Po kalbos, kuri klausytojams padarė 
stiprų įspūdį, pareikšta daktarui padėka 
žodžiu ir gausiais plojimais.

Po to buvo vienbalsiai priimta visų še
šių pavergtųjų tautų atstovų pasirašyta 
rezoliucija , kurioje prašoma Vakarų 
kraštus nustoti bendradarbiauti su Rusi- 
ja-USSR ir reikalauti, kad pasitrauktų 
ne tik iš Afganistano, bet taip pat iš Be- 
ilorusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Uk
rainos ir kitų kraštų, šios rezoliucijos 
apie 50 kopijų išsiuntinėta valstybių vy
riausybėms ir atitinkamoms instituci
joms.

Koncertinėje dalyje pasirodė estų ir 
ukrainiečių chorai ir tautinių šokėjų 
■grupės.

jant, ant platformos mergaitės pradėjo 
tautinius šokius šokti. O gatvėje tūkstan
čiai žiūrovų plojo ir taip be pertraukos 
visu daugiau kaip dviejų mylių keliu iki 
miesto sodo.

Miesto sode burmistre kalbėjo į šim
tatūkstantinę minią ir baigdama padėko
jo „Baltijos“ šokėjoms už pasirodymą.

Kitą savaitę vietinės anglų spaudos 
pirmuose puslapiuose buvo išspausdintos 
mūsų šokėjų foto nuotraukos šio karna
valo vaizduose.

Karnavalo pasisekimu visi, dalyviai ir 
rengėjai labai patenkinti. Kitais metais 
ketinama dar gražiau pasirodyti.

A. V.

EKSKURSIJA I MANČESTERĮ

Rugsėjo 27 d. DBLS Gloucesterio-Strou- 
db skyrius rengia ekskursiją į Mančeste
rį, į LKIB sąskrydį.

Autobusas išvyksta iš Gloucesterio nuo 
ukrainiečių klubo patalpų 2 vai. .popiet, o 
iš Stroudo miesto centro 2.30 vai. Prašom 
nevėluoti.

J. Vilimas

Atskirai surengta svečiams ir progra
mos svarbiesiems dalyviams kuklios pri
ėmimo vaišės.

A. Bučys

7 dienos
— Ramiajame vandenyne, netoli Okina- 

vos (Japonija), sovietiniame povandeni
niame laive kilo gaisras, žuvo 9.

— Austrijos vyriausybė apsigalvojo ir 
nutarė neparduoti Čilei 100 'tankų.

— Sov. Sąjungoje liepos mėn. mėsos ga
myba krito 14,7 procentais palyginus su 
praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.

— JAV krašto apsaugos ministeris 
Brown tvirtina, kad Sov. Sąjunga jau yra 
pasigaminusi ar baigia gamintis priemo
nes, kuriomis galės sunaikinti JAV rake
tas net ir pogrindinėse bazėse.

— Sov. Sąjungos derlius šiais metais 
būsiąs apie 215 mil. tonų grūdų (planuota 
buvo gauti 235 mil. t).

— Sirija pastaruoju metu gavo iš Sov. 
Sąjungos tankų ir kovos lėktuvų, ir esą 
atsiųsta daugiau kaip 2.000 sovietinių 
technikų ir karinių patarėjų.

— Švedija, 'kuri turi tik 1,9 procento 
bedarbių, nori užsieniuose savo įmonėms 
gauti 20.000 apmokytų darbininkų (užsie
niečių darbininkų ji jau turi 200.000).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugsėjo 7 d., Šilu
vos Marijos — Tautos šventės pro
ga, 11.15 vai. židinyje. Dalyvaus ir 
Škotijos lietuviai.

NOTTINGHAME — rugsėjo 8 d., Šiluvos 
Marijos — Tautos šventė, 19 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — rugsėjo 14 d„ 11.15 
vai., židinyje,

KETTERINGE — rugsėjo 14 d., 14 vai., 
Šv. Eduarde.

NORTHAMPTONE — rugsėjo 14 d., 18 
vai., šv. Lauryne, Craven Street.

NOTTINGHAME — rugsėjo 21 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — rugsėjo 21 d., 14 vai., Brid
ge Gate,

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 21 d., 17 
vai., šv. Petre - Pauliuje, North St.

MANCHESTERYJE — rugpiūčio 31 d., 
12.30 vai. Prisiminsime Donatą Svol- 
kiną.

ECCLES — rugsėjo 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALĖJE — rugsėjo 21 d., 12.15 vai 

St. Patrick's bažn.
BRADFORDE — rugsėjo 7 d., 12.30 vai., 

atsimenant mūsų Tėvynę Lietuvą.
HALIFAXE — rugsėjo 14 d., 1 vai. p.p.: 

Sv. Mišios už Pilikaičių šeimą.
BRADFORDE — rugsėjo 21 d., 12.30 v. 

— už V. ir E. Ignaičių sielas.
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